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Høring: Forslag til forskriftsendring: klassifisering av tilhenger, samt 
rettelser i forskriftstekst 
  
Statens vegvesen Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 
om tekniske krav og godkjenning kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) 4. oktober 
1994 nr. 918.  
 
Høringsnotatet:  
Bakgrunnen for høringen er at det ved implementering av direktiv 2001/116/EF har oppstått en 
uklarthet med hensyn til klassifisering av tilhengere etter kjøretøyforskriften. Vi ønsker med denne 
høringen å presisere dette nærmere i forskriftstekst, jf. nærmere nedenfor.  
 

Videre har flere forskriftsendringer over tid medført at det har oppstått mindre feil i 
forskriftstekstene som det kan være hensiktsmessig å få rettet opp. Endringene består 
hovedsakelig i oppdateringer med korrekt hjemmelshenvisning, språklige endringer og 
oppdatering av henvisning til rett EU-direktiv/ECE-regulativ. For øvrig viser vi til at alle 
forslag til endring er merket i kursiv.  
 
Av hensyn til en oversiktlig høring, har vi funnet det hensiktsmessig å fremstille de enkelte 
endringsforslagene numerisk etter de enkelte forskrifters paragrafnummer fremfor i tematisk 
system.  
 
Høringsfrist: 25. oktober 2008 
 
Bakgrunnen for den korte høringsfristen er begrunnet med at forslag til endring av 
kjøretøyforskriften § 2-2 nr. 4 nytt annet ledd er knyttet opp mot våre internasjonale 
forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Endringsforslaget innebærer en kodifisering av 
gjeldende praksis. 
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Det kan ikke påregnes at svar som er innkommet etter høringsfristen blir tatt i betraktning. 
Høringssvarene kan sendes pr. post elektronisk til firmapost@vegvesen.no. Høringsbrev med 
tilhørende vedlegg er tilgjengelig på våre internettsider www.vegvesen.no. 
Kjøretøyforskriften finnes tilgjengelig på www.lovdata.no.  
 
 
Kjøretøyseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Sonja Lindqvist 
fung. seksjonsleder  
 Unni Augland Eik  
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