
Forslag til forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy  

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 13, 

§ 14, § 15, § 16, § 36 og § 43, jf. kgl.res. 21. mars 1986 nr. 750, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, 

delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286 og delegeringsvedtak 30. april 2002 nr. 557. 

I. 

I forskrift 25.januar 1990 nr.92 om bruk av kjøretøy foreslås følgende endringer: (endringer 

står i uthevet kursiv)  

§ 1-4 punkt 1 bokstav a skal lyde: 

a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller 

tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm. 

§ 1-6 punkt 2 skal lyde:  

«2. Er kjøretøy plassert til fare eller hinder for trafikken og det ikke straks flyttes til egnet 

sted, skal føreren varsle andre kjørende med varseltrekant, nødsignallys eller på annen måte. 

Varseltrekanten skal plasseres i god avstand- om mulig minst 150 m- fra kjøretøyet slik at 

andre kjørende kan se det i tide.» 

§ 1-6 punkt 3 skal lyde: 

«3. ”I bil, på motorsykkel og på moped skal det medføres minst en refleksvest som 

oppbevares lett tilgjengelig for fører. Refleksvesten skal brukes når en person beveger seg 

utenfor kjøretøyet ved nødstans langs veg”. 

Gjeldende punkt 3 blir videreført i punkt 4.  

§ 3-1 punkt 2 bokstav b oppheves. 

§ 3-1 punkt 2 bokstav f oppheves. 

§ 3-1 punkt 2 bokstav e skal lyde:  

«Inntil 4 personer på tilhenger som trekkes av motorvogn konstruert for fart ikke over 40 

km/t. Tilhengeren må ha lasteplan med lem foran med høyde 1 m eller mer og lem på sidene 

med høyde 40 cm eller mer, målt fra lasteplanet eller eventuell sitteinnretning. Lemmene må 

være utført og festet slik at de tåler påkjenningene ved eventuell velt.» 

§ 3-1 punkt 3 skal lyde: 

«Innenfor det antall personer kjøretøyet er registrert for, er følgende personbefordring 

tillatt: 

a) Inntil 2 personer på ståplattform under innsamling av husholdnings- og 

næringsavfall, i hastighet under 30 km/t, under forutsetning av at 

arbeidstilsynets øvrige bestemmelser om bruk av slike ståplattformer er oppfylt.» 



 

II. 

Endringene trer i kraft fra dd.mm.åååå. 

Forslag til forskrift om endring av forskrift om tekniske krav og 

godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)  

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 4. oktober 1994 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 

14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.  

I. 

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og 

utstyr foreslås følgende endringer:  

§ 41-2 skal oppheves.  

Forskriften trer i kraft fra dd.mm.åååå. 


