
 

 

I 2021 bestilte danskerne 82.000 ekstra nummer-
plader til personbiler. Over de seneste år ses en 
klar tendens til, at flere bestiller en tredje nummer-
plade til deres bil.  

Det er lovpligtigt at bruge en tredje nummerplade med rød skrift, hvis man har 
udstyr på bilen, der helt eller delvist skjuler den bagerste nummerplade. Dermed 
bliver det muligt at sætte fx cykler, barnevogne eller bagagebokse bag på bilen 
og stadig overholde reglerne. 
 
I 2021 blev der i alt bestilt ca. 82.000 ekstra nummerplader hos Motorstyrelsen 
til personbiler i Danmark, if. figur 1. Det er et fald på ca. 15 pct. sammenlignet 
med året før. Set i forhold til udviklingen de seneste fem år, anskaffer flere og 
flere danskere sig en tredje nummerplade. Fra 2019 til 2021 er der sket en 
stigning på ca. 14 pct.  
 
Den store efterspørgsel på en tredje nummerplade i 2020 kan formentlig 
skyldes, at covid-19 betød, at mange danskere holdt sommerferie i Danmark i 
2020, og at en bil med ekstra oppakning indgik i mange ferieplaner.  
 
Figur 1. Antal ekstra nummerplader købt i perioden 2017 til 2021  
 

 
Kilde: Motorstyrelsen 
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82.000 
Flere får en ekstra nummerplader 
I 2021 bestilte 82.000 bilejere en 
ekstra nummerplade til deres bil. 



  

 

Side 2 

 
Historiske nummerplader 
Det er også muligt at købe en ekstra nummerplade til køretøjer med historiske 
nummerplader. Det er dog vigtigt at oplyse i bestillingen, at det er til et køretøj 
med historisk nummerplade, så Motorstyrelsen kan fortælle producenten, at den 
tredje nummerplade skal være uden EU-symbol. 
 
Historiske nummerplader kan købes til køretøjer, der er registreret første gang 
før den 1. april 1976. Læs mere om historiske nummerplader på skat.dk.  
 

 Pris og leveringstid for tredje nummerplade 
En tredje nummerplade koster 110 kr. og kan bestilles via Motorregistret ved at logge 
på TastSelv med NemID eller MitID. Leveringstiden er cirka 10 dage. Du kan vælge at få 
nummerpladen tilsendt for et fragtgebyr på 38 kr. eller afhente den i en 
motorekspedition. 
 
Læs mere om bestilling af tredje nummerplade på skat.dk. 

 

 
 
 

 
www.motorst.dk  Motorstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen 

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2237625&cid=ps-tredjenummerplade-go-gen--210322
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2237625&cid=ps-tredjenummerplade-go-gen--210322
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