
Forskrift om endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy  

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

Forskriften § 2-13 Størrelse på kjennemerke til bil og tilhenger til bil skal lyde (endringer 

står i kursiv): 

(1) For bil og tilhenger til bil som registreres for første gang eller som bytter kjennemerker 

gjelder følgende:  

a) Stort, smalt kjennemerke skal være 52 cm bredt og 11 cm høyt.  

b) Stort høyt kjennemerke skal være 34 cm bredt og 21 cm høyt.  

c) Lite smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt.  

d) Lite høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt. 

e) Stort, smalt kjennemerke til tilhenger skal være 47 cm bredt og 11 cm høyt 

f) US-skilt skal være 30,3 cm bredt og 15,3 cm høyt  

(2) For bil og tilhenger til bil som er tildelt eller tildeles kjennemerke gjelder følgende:  

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

b) Bil kan i enkelte tilfeller tildeles lite kjennemerke. De kan være smale eller høye. Bil kan i 

enkelte tilfeller også tildeles kjennemerke i størrelse 30x15 cm. Slikt kjennemerke kan 

tildeles bil hvor eier må foreta tilpasninger eller ombygginger for å få montert stort 

kjennemerke. Statens vegvesen fatter vedtak om tildeling av slikt kjennemerke.  

c) Lisensiert rallybil som er fritatt for engangsavgift/tilleggsavgift, skal ha lite kjennemerke. 

Det kan være smalt eller høyt.  

d) Tilhenger til bil skal ha stort kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt. Tilhenger til bil 

med bredde ikke over 1,25 m kan ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.  

(3) For bil og tilhenger til bil som er registrert for første gang, som bytter kjennemerker eller 

er tildelt kjennemerke før 15. september 2012 gjelder kjøretøyforskriftens kapittel 39.  

(4) For andre kjøretøy enn bil og tilhenger til bil gjelder kjøretøyforskriften kapittel 39. 

     II 

Denne forskrift trer i kraft dd. måned 2020. 


