Vedlegg 2 – forslag til endringsforskrift
Høring om forslag til endring av:

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

Forskrift om endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2019 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 15,
§ 16, § 36 og § 43 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, delegeringsvedtak 21. mars 1986
nr. 750 og delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286.

I
I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy foreslås følgende endringer:
Ny § 2-25 skal lyde:
(1) Tap og tyveri av kjennemerke skal meldes til politiet før Statens vegvesen utsteder nye
kjennemerker med ny tegnkombinasjon.
(2) For tapte kjennemerker som er gjenfunnet og levert inn til Statens vegvesen er det ikke krav om å
melde tapet til politiet før Statens vegvesen utsteder nye kjennemerker med ny tegnkombinasjon.
(3) Det er ikke krav om kjennemerkebytte når
a) kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg, ikke tilhengere, mister ett av to kjennemerker.
b) kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg mister begge kjennemerkene og begge gjenfinnes
og innleveres til Statens vegvesen innen en uke etter tidspunktet for tapet.
c) kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og har tillatt totalvekt over 3500 kg mister ett av to
kjennemerker og det gjenfinnes og innleveres til Statens vegvesen innen en uke etter tidspunktet
for tapet.
Det kan i slike tilfeller tildeles nye kjennemerke med ny tegnkombinasjon dersom kjøretøyets eier
ønsker dette.
(4) Kjøretøy som er eldre enn 30 år og har kjennemerker med utforming eller bokstav - og
tallkombinasjon fra tidligere registreringsordninger etter § 2-15 til § 2-18, kan få
erstatningskjennemerker med samme tegnkombinasjon i de tilfeller hvor kjøretøyets eier ønsker det.
(5) Kjøretøy som tidligere har byttet kjennemerke grunnet tap/tyveri kan, når kjøretøyet blir 30 år,
bytte tilbake til den tegnkombinasjonen kjøretøyet hadde på tidspunktet kjennemerke ble meldt
tapt.
(6) Den som har fått tildelt årsprøvekjennemerke plikter omgående å melde eventuelt tap eller tyveri
av dette til politiet før Statens vegvesen utsteder nye kjennemerker med ny tegnkombinasjon.
(7) Ved tap og tyveri av kjennemerker som nevnt i første ledd, kan Statens vegvesen, ved
enkeltvedtak, gi unntak fra bestemmelsen i § 2-8 tredje ledd om at vognkort del 2 må innleveres før
enhver utstedelse av nytt vognkort.
Ny § 2-9 nr. 2 skal lyde:
(2) Tildelt kjennemerke skal følge kjøretøyet. Statens vegvesen kan kreve at kjøretøyet utstyres med
nytt kjennemerke dersom det ikke lenger er godt lesbart, er skadet eller ikke passer inn i
kjennemerkeserien.

II
Denne forskrift trer i kraft dd. måned 2019.

