VEDLEGG 2

Forslag til endringsforskrift

Endringsforskrift til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av
kjøretøy
Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.20xx med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(vegtrafikkloven) § 13, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.

I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy foreslås følgende endringer (endringer
i uthevet kursiv):
§ 1-4 nr. 2 fjerde ledd skal lyde:
«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 mandag etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som
er slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane. Kjettingen skal være laget av
metall/stål, være egnet for føreforholdet og tåle den påkjenning den blir utsatt for ved
kjøring på vinterføre. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16.
oktober til og med 30. april. Dette gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt mellom
3500 kg og 7 500 kg. For traktor gjelder kravet om å ha med kjettinger kun når det er

forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.»

§ 5-5 nr. 6 skal lyde:

Landbruksmaskin med bredde inntil 3,50 m tillates kjørt på offentlig veg innenfor en
radius på 50 km målt i luftlinje fra der foretaket som eier, leaser eller leier kjøretøyet er
hjemmehørende.
Kjøring er kun tillatt som ledd i vanlig bruk av landbruksmaskinen. Med vanlig bruk
menes nødvendig kjøring til, fra, mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp
eller salgssted e.l. Dette gjelder også når forflytning skjer som ledd i landbruksentreprenørvirksomhet.
Aksellast, last fra akselkombinasjon, totalvekt og lengde må ikke være større enn det
som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a.
II
Denne forskrift trer i kraft dd.mm.20xx

