
Vedlegg 2: Endringer i vegtrafikklovgivningen 
 

1. Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy  

§ 1-4 første ledd a) om hjul endres fra:  

Dekk på bil, motorsykkel, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha 
mønsterdybde minst 1,6 mm. 
 Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i 
tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og 
Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april. 

Til ny 1-4 første ledd a): 

Dekk på bil, motorsykkel, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha 
mønsterdybde minst 1,6 mm. 
 Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i 
tiden fra og med 1. november til og med 31. mars. I Nordland, Troms og Finnmark er 
tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april. 

§ 1-4 andre ledd andre avsnitt første punktum endres fra: 

I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig 
veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med første 
mandag etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at 
det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane.  

Til ny § 1-4 andre ledd andre avsnitt første punktum: 

I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig 
veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med 31. 
mars, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det alltid er kontakt 
mellom kjetting og vegbane.  

§ 1-4 tredje ledd endres fra: 

«Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til 
og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og 
Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan 
gjøre unntak fra dette forbudet. » 
 
Til ny § 1-4 om hjul tredje ledd: 

«Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med 1. april til og med 31.oktober om 
ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende 
periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette 
forbudet. » 

 



2. Forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av 
vegtrafikklovgivningen   

§ 2. første ledd endres fra: 

«Gebyret er kr 500,- for alle overtredelser med unntak av § 1 f) hvor gebyret er kr 750,- og § 
1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,-.» 

 

Til ny § 2. første ledd: 

«Gebyret er kr 500,- for alle overtredelser med unntak av § 1 e) hvor gebyret er kr 1000,- og 
§ 1 f) hvor gebyret er kr 750,- og § 1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,-. » 

 

3. Forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr 

 § 2. Innføring av piggdekkgebyr endres fra: 

     En kommune kan ved forskrift innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt 
gebyrsone, dersom omfang og utbredelse av miljøproblemer knyttet til piggdekkbruk krever 
det.  

     Vedtak om innføring av piggdekkgebyr i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger krever samtykke fra Vegdirektoratet.  

     Vedtak om innføring av gebyr for andre kommuner enn de som nevnt i annet ledd, krever 
samtykke fra Samferdselsdepartementet.  

     I særlige tilfelle kan Samferdselsdepartementet pålegge en kommune å gjennomføre 
ordning som nevnt i denne forskrift.  

       Med gebyr forstås den pris en eier eller fører av en bil må betale for å lovlig kunne 
benytte piggdekk, jf. forskriften § 4.  

 

Til ny § 2. Innføring av piggdekkgebyr: 

       En kommune kan ved forskrift innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt 
gebyrsone fra og med 1. oktober til og med 31. mars dersom omfang og utbredelse av 
miljøproblemer knyttet til piggdekkbruk krever det. Av samme grunner kan en kommune som 
et selvstendig alternativ til første punktum eller i kombinasjon med første punktum, innføre 
piggdekkgebyr for april måned.  

       Vedtak om innføring av piggdekkgebyr krever samtykke fra Vegdirektoratet.  

       Vedtak om innføring av gebyr for andre kommuner enn de som nevnt i annet ledd, krever 
samtykke fra Samferdselsdepartementet.  

       I særlige tilfelle kan Samferdselsdepartementet pålegge en kommune å gjennomføre 
ordning som nevnt i denne forskrift.  

       Med gebyr forstås den pris en eier eller fører av en bil må betale for å lovlig kunne 
benytte piggdekk, jf. forskriften § 4.  

 

§ 5. Betaling av gebyr endres fra: 



«Kommunen er ansvarlig for informasjon om, tilretteleggelse og gjennomføring av et 
forsvarlig salgssystem for betaling av gebyr for bruk av piggdekk med varighet for en 
piggdekksesong, en kalendermåned eller ett døgn. Inntektene fra gebyrordningen tilfaller 
kommunen.  

Betaling for sesong eller måned har gyldighet for inneværende vintersesong henholdsvis 
inneværende kalendermåned, på de dager piggdekk lovlig kan benyttes, jf. forskrift 25. januar 
1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 3. Betaling av dagskort har tilsvarende gyldighet 24 
timer fra påført tidspunkt, eventuelt 48 eller 72 timer, eller om det fremkommer av dagskortet 
ett eller flere døgn.  

Betalt gebyr er kun gyldig for én bil.  

Betalt gebyr for sesong med gyldighet ett år fra betalingsdato er gyldig inntil det utløper. »  

 

Til ny § 5. Betaling av gebyr: 

«Kommunen er ansvarlig for informasjon om, tilretteleggelse og gjennomføring av et 
forsvarlig salgssystem for betaling av gebyr for bruk av piggdekk med varighet for en 
piggdekksesong fram til og med 31. mars, en kalendermåned eller ett døgn. Inntektene fra 
gebyrordningen tilfaller kommunen.  

Betalt gebyr for én sesong er gyldig fra og med 1. oktober til og med 31. mars. Betaling for én 
måned har gyldighet for inneværende kalendermåned, på de dager piggdekk lovlig kan 
benyttes, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 2 og 3. Betaling av 
dagskort har tilsvarende gyldighet 24 timer fra påført tidspunkt, eventuelt 48 eller 72 timer, 
eller om det fremkommer av dagskortet ett eller flere døgn.  

Betalt gebyr er kun gyldig for én bil.  

Betalt gebyr for sesong med gyldighet ett år fra betalingsdato er gyldig inntil det utløper. “ 


