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Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZP 43229

Hei!
Vi vil minne deg om at fristen for godkjent EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) for kjøretøyet ditt
med registreringsnummer ZP 43229 nærmer seg.

Kjøretøyet ditt må være godkjent innen 30.09.2022.
Hvis du tar kontrollen i løpet av to måneder før fristen, vil du beholde samme dato som frist også neste
gang du skal til EU-kontroll. Tar du kontrollen før dette, får du datoen du tar kontrollen som frist neste
gang.

Husk å beregne tid til eventuelle reparasjoner
Kjøretøyet må både være kontrollert og godkjent innen fristen for å være lovlig i bruk. Du bør derfor
sette av god tid til reparasjon og etterkontroll i tilfelle kjøretøyet ikke blir godkjent med en gang. Hvis
kjøretøyet ikke godkjennes første gang, får du ikke mer enn to måneder på å få det godkjent. Dette
gjelder selv om det er mer enn to måneder til fristen din egentlig går ut. Du nner oversikt over
godkjente steder du kan ta kontrollen på www.vegvesen.no/ nnverksted.

Konsekvenser av manglende kontroll og godkjenning
Vi får automatisk beskjed når kjøretøyet ditt er kontrollert og godkjent. Hvis vi ikke har fått beskjed om
godkjent kontroll innen fristen, er kjøretøyet ulovlig å bruke. Du risikerer da at kjøretøyet blir avskiltet
av Politiet, Statens vegvesen eller Tolletaten i kontroll langs vei, og du må betale et gebyr på 1 790 kr for
å få utlevert skiltene igjen.

Fristen for godkjent kontroll er endelig
Du får ikke utsettelse på grunn av økonomi, ventetid for kontroll eller reparasjon, eller fordi kjøretøyet
er lagret med skiltene på (sesongkjøretøy). Utsettelse kan som hovedregel bare gis ved alvorlig sykdom
som må dokumenteres med legeattest. Skriftlig søknad om utsettelse sender du til Statens vegvesen. Du

nner kontaktinformasjon på www.vegvesen.no/adresser

Du nner mer informasjon om EU-kontroll på www.vegvesen.no/eukontroll.

Takk for at du bidrar til bedre tra kksikkerhet!
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