
 

Forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av 
kjøretøy, deler og utstyr 

Fastsatt av Vegdirektoratet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 
4 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 
1980.  

I 

I forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr gjøres 
følgende endringer: 

Forskriften § 39-11 nr. 1 skal lyde (endringer står i kursiv): 

1. Bil skal ha store kjennemerker. De kan være smale eller høye. 

Bil kan i enkelte tilfeller tildeles lite kjennemerke. De kan være smale eller høye. Slikt 
kjennemerke kan tildeles bil hvor eier må foreta tilpasninger eller ombygginger for å få 
montert stort kjennemerke. Regionvegkontoret fatter vedtak om tildeling av lite kjennemerke 
basert på en fysisk vurdering av bilen. Bil som er EU-typegodkjent kan ikke tildeles lite 
kjennemerke. Det er et vilkår for tildelingen at kjøretøyet er utstyrt med elektronisk 
betalingsenhet tilknyttet gyldig avtale for kjøring på offentlig veg. 

Lisensiert rallybil som er fritatt for engangsavgift/tilleggsavgift, skal ha lite 
kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt. 

For lite kjennemerke tildelt 31. mai 2005 eller senere, men før 1. oktober 2008 gjelder 
følgende forutsatt at dette er anmerket i vognkortet; bil kan benytte lite kjennemerke bak, 
dersom det fra fabrikanten ikke er avsatt plass nok til stort kjennemerke. 

Bestemmelsen i fjerde ledd trer i kraft 31. mai 2005. 

For lite kjennemerke tildelt før 31. mai 2005 gjelder følgende forutsatt at dette er 
anmerket i vognkortet; bil som originalt ikke har plass nok for stort kjennemerke på det stedet 
fabrikanten har avsatt for dette, kan bruke lite kjennemerke, smalt eller høyt. Dersom slik bil 
originalt har plass til stort kjennemerke foran eller bak der fabrikanten har avsatt plass til 
dette, skal slikt kjennemerke brukes der. 

Bestemmelsen i sjette ledd trer i kraft 1. oktober 2001. 

 


