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I 

 

I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) gjøres følgende 

endringer: 

 

§ 2a-1 nytt tredje ledd skal lyde: 

 

2a-1 (3) Søker må eie et registreringspliktig kjøretøy. 

 

§ 2a-2 nytt første ledd skal lyde: 

 

2a-2 (1) Et personlig kjennemerke skal være i størrelse som fremgår av § 2-13 (1) og 

kjøretøyforskriften § 39-10 nr. 1. Personlig kjennemerke tillates ikke brukt på kjennemerke 

med gule tegn på blå reflekterende bunn. 

§ 2a-3 nytt tredje, fjerde, femte, sjette, syvende og åttende ledd skal lyde: 

 

2a-3 (3) Ved bruk må det personlige kjennemerket samsvare i størrelse og farge med 

kjøretøyets ordinære kjennemerke. 

2a-3 (4) Det personlige kjennemerket kan innenfor rettighetsperioden overføres til et annet 

kjøretøy som er registrert på den som har retten til det personlige kjennemerkets 

tegnkombinasjon. Søknad om overføring skal rettes til Statens vegvesen. 

2a-3 (5) Et vilkår for bruk av personlig kjennemerke på kjøretøy er at kjøretøyet er utstyrt 

med elektronisk betalingsenhet tilknyttet gyldig avtale for kjøring på offentlig veg. Dette 

gjelder ikke kjøretøy som er fritatt for betaling av bompenger. 

2a-3 (6) Bevis utstedt av Statens vegvesen som dokumenterer tillatelse til bruk av personlig 

kjennemerke skal alltid medbringes i kjøretøyet under kjøring. 

2a-3 (7) Et personlig kjennemerke i en gitt størrelse eller farge må leveres inn til Statens 

vegvesen før personlig kjennemerke i annen størrelse og/eller farge leveres ut. 
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2a-3 (8) Et personlig kjennemerke må til enhver tid være knyttet i Kjøretøyregisteret til det 

kjøretøyet det benyttes på. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft xx. xx. 2021 

 

 


