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Forskrift om endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni
1965 nr. 4 § 4, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 36 og § 43, jf. delegeringsvedtak 21.
mars 1986 nr. 750, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, delegeringsvedtak 1.
april 1993 nr. 286 og delegeringsvedtak 30. april 2002 nr. 557.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196

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

§ 2-1 bokstav e skal lyde:
e) midlertidig avregistrering: når kjennemerkene frivillig innleveres eller inndras
etter vilkårene i § 2-31, eller vedtak om avregistrering er fattet av Statens

vegvesen etter § 2-31 (2). Kjøretøyet kan senere påregistreres dersom alle
vilkårene for registrering er oppfylt.

§ 2-3 skal lyde:
§ 2-3.Hvem kjøretøy skal registreres på
(1) Kjøretøy skal registreres på kjøretøyets eier.
(2) For kjøretøy som er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, regnes
kjøperen som eier.
(3) Ved utleie av kjøretøy på leasingkontrakt, regnes utleieren som eier. Leietaker skal

også registreres i Kjøretøyregisteret, utleier er ansvarlig for dette.
(4) For kjøretøy som er godkjent som prototype, regnes fabrikanten, eller fabrikantens
juridiske representant, som eier.

§2-7 fjerde ledd skal lyde:
4) Politi, Statens vegvesen eller Tolletaten kan på stedet inndra kjennemerker på
utenlandsregistrert kjøretøy som er fortollet, uavhengig av om kjøretøyet er i bruk eller ikke,
når
a) enten utenlandske kjennemerker eller vognkort eller dokumentasjon tilsvarende
vognkort ikke lenger er gyldig,
b) kjøretøyet ikke er forsikret,
c) det er mer enn 30 dager siden blankett NA-0221 ble utlevert, eller
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d) blankett NA-0221, vognkort eller dokumentasjon tilsvarende vognkort ikke
medbringes kjøretøyet.
§ 2-9 a skal lyde:

§ 2-9 a Unntak fra krav til kjennemerke
Når det foreligger særlig tungtveiende grunner kan Statens vegvesen, ved enkeltvedtak,
gjøre unntak og tildele ekstra kjennemerke. Med særlig tungtveiende grunner forstås blant
annet at ordinært tildelt kjennemerke er plassert slik at det ikke er synlig i trafikken.

§ 2-24 første ledd:

1) Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-19, § 2-20, § 2-21 og § 2-23, kan politi,
Statens vegvesen eller Tolletaten inndra prøvekjennemerke på stedet.

§ 2-29 første ledd bokstav g skal lyde:

g) Dokumentasjon for at prototypen er godkjent for testing jf. bilforskriften § 5.

§ 2-31 bokstav b skal lyde:

b) politiet, Tolletaten eller Statens vegvesen inndrar kjennemerkene,

§ 2-31 skal lyde:

§ 2-31.Vilkår for midlertidig avregistrering
(1) Kjøretøyet anses midlertidig avregistrert når
a) kjennemerkene leveres til Statens vegvesen,
b) politiet, tollvesenet eller Statens vegvesen inndrar kjennemerkene,
c) kjøretøyet er avmerket som avregistrert i Kjøretøyregisteret og kjennemerkene
oppbevares av en annen part i medhold av avtale med Statens vegvesen,
d) kjennemerkene er inndratt som følge av vedtak om bruksforbud og inndragning av
kjennemerkene skjer med hjemmel i vegtrafikkloven § 36 nr. 3, og/eller
bilansvarslova § 19 jf. forskrift om trafikktrygd mv. § 7, anses avregistreringen for å
være midlertidig, jf. direktiv 2000/53/EF, eller
e) kjennemerkene innleveres frivillig som følge av vedtak om bruksforbud
(2) Statens vegvesen kan på eget initiativ midlertidig avregistrere prototyper dersom
godkjenningsperioden har utløpt eller eiers virksomhet har opphørt under
godkjenningsperioden.
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II
Endringene trer i kraft xx.xx.2022.
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