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(kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer:  
 

§ 6-3 nr. 4 nytt punkt C skal lyde:  

C) For motorsykkel som ombygges med sidevogn kan største tillatte totalvekt fastsettes som 
summen av motorsykkelens tillatte totalvekt slik den er garantert av motorsykkelprodusenten 
og tillatt totalvekt for sidevognen slik denne er garantert av sidevognprodusenten. For 
motorsykkel som ombygges til trike kan største tillatte totalvekt fastsettes som summen av 
motorsykkelens tillatte foraksellast slik den er garantert av motorsykkelfabrikanten og tillatt 
bakaksellast slik denne er garantert av fabrikant av trike-sett.  

 

Ved eventuell tilbakebygging til 2-hjuls motorsykkel skal motorsykkelens opprinnelige 
tillatte vekter, slik de var garantert av motorsykkelfabrikanten, benyttes.  
 
 

§ 10-4 nr. 0 nytt andre punktum skal lyde:  

Bestemmelsene gjelder likevel for alle kjøretøy med tilhengerkopling godkjent etter § 38-3 nr. 5 
første ledd.  
 

§ 38-3 nytt nr. 5 skal lyde:  

5. Dersom kjøretøyprodusenten ikke oppgir krav i henhold til direktiv 97/24/EF kapittel 10 
vedlegg 1 nr. 4.4 og 4.5, når det gjelder festepunkter og eventuelle deler til montering av 
trekkbeslag, type kopling, tilhengerens tillatte masse og/eller den statiske vertikale belastningen i 
koplingspunktet, kreves ikke dette. Tilhengerens tillatte masse fastsettes da i tråd med § 10-4.  

Dersom kjøretøyprodusenten oppgir krav som nevnt i første ledd, skal disse legges til grunn for 
godkjenning.  
 

§ 38-3 nåværende nr. 5 blir nytt nr. 6.  

 

II  
Endringene trer i kraft straks.  

 
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer. 

 


