
 

 

I 2019 købte borgere og virksomheder samlet set 
dagsbeviser af Motorstyrelsen til ca. 89.500 dage. 
Det er næsten dobbelt så mange som i 2015 og 
ca. 17 pct. flere end året før. De fleste køber nu 
dagsbevis i Motorstyrelsens app. 
 
En varebil på gule plader må normalt ikke bruges til privat kørsel. Men med et 

dagsbevis er det lovligt at køre privat i en bil på gule plader, som er registreret til 

godstransport (erhverv) og har en totalvægt under 4.000 kg.  

 

Med et dagsbevis kan en gulpladebil fx benyttes lovligt til at køre på genbrugs-

pladsen eller på ferie. Det er muligt at købe flere dagsbeviser i samme køb, men 

dog højst muligt at købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår. 

 

Fra 2015 til 2019 er antallet af dage, hvortil borgere og virksomheder har købt 

dagsbeviser, steget med næsten 93 pct. fra ca. 46.400 i 2015 til ca. 89.500 i 

2019, jf. figur 1. Alene fra 2018 til 2019 steg købet med ca. 13.100 dagsbeviser. 

Det svarer til en stigning på ca. 17 pct.   

 

Siden 2015 er der også kommet flere biler på gule plader med en totalvægt un-

der 4.000 kg. Antallet er steget med næsten 85 pct. fra 140.800 i 2015 til 

260.300 i 2019. Fra 2018 til 2019 steg antallet med næsten 15 pct. 

 
Figur 1. Antal dagsbeviser købt årligt i perioden 2015 til 2019 
 

 

Kilde: Motorstyrelsen. 
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89.500 
Antal dagsbeviser købt i 2019 

I 2019 købte borgere og virksom- 

heder tilladelser til at køre privat i gul-

pladebiler til mere end 89. 000 dage.  

Køb af dagsbeviser er steget med 

næsten 93 procent siden 2015. 



  

 

Side 2 

Flertallet køber dagsbeviser i app 

Borgere og virksomheder kan købe dagsbeviser i Motorregistret og i appen 

Dagsbevis. Appen blev lanceret i 2015, og siden da er der købt flere og flere 

dagsbeviser via appen. 

 

I 2019 købte borgere og virksomheder for første gang oftere dagsbeviser i ap-

pen end i Motorregistret. Af de ca. 75.500 køb, der blev foretaget i 2019, blev 

knap 38.900 køb foretaget i appen, mens ca. 36.700 blev foretaget i Motorregi-

stret, jf. figur 2. 

 
Figur 2. Antal køb af dagsbeviser via app og Motorregisteret, 2015-2019 
 

 

Kilde: Motorstyrelsen. 

Anm.: Hvis en borger eller virksomhed køber flere dagsbeviser til samme køretøj i en sammenhængende 

periode, regisreres det som ét køb.,  Antal køb er derfor lavere end antal dagsbeviser vist i figur 1. 

 

 

 Boks 1. Køb af dagsbeviser 

Dagsbeviser kan købes til køretøjer under 4.000 kg og koster 185 kr. pr. døgn. Hvis køretøjet vejer 3.000 kg. eller 

derunder, og virksomheden, som ejer køretøjet, har trukket hele momsbeløbet fra ved køb eller leje af køretøjet, 

koster et dagsbevis 225 kr. pr. døgn. 

 

I 2019 blev der samlet købt dagsbeviser for knap 18 mio. kr. 

 

 

Det skal være nemt at overholde reglerne 

Motorstyrelsens arbejde med at sikre, at borgere og virksomheder overholder 

reglerne på motorområdet, er en løbende proces, hvor styrelsen har fokus på fx 

digitale løsninger og udvikling af vejledningstiltag, der både kan gøre det lettere 

og få flere til at overholde reglerne.  

 

Muligheden for at købe et dagsbevis via mobil og internet er et eksempel på en 

service, der gør det nemt og fleksibelt for borgere og virksomheder at overholde 

reglerne for privat brug af biler på gule plader. 
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