Bestemmelser vedrørende registrering av flyttbare arbeidsbrakker.
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
§ 2-5. Andre definisjoner av kjøretøy
9. Tilhengerredskap: Kjøretøy som er innrettet til å trekkes av motorvogn og som ikke anses som tilhenger. Som
tilhengerredskap regnes også flyttbar arbeidsbrakke.
Tilhengerredskap inndeles i følgende:
a)

Påhengsredskap: Tilhengerredskap med en eller flere aksler som er slik konstruert at vertikale krefter kan
overføres til tilhengerkoplingen på den trekkende motorvogn.

b)

Slepredskap: Tilhengerredskap med to eller flere aksler som er slik konstruert at vertikale krefter – bortsett fra
kreftene p.g.a. tilhengerdragets vekt – ikke kan overføres til tilhengerkoplingen på den trekkende motorvogn.

Forskrift om bruk av kjøretøy
§ 2-1. Hvilke kjøretøyer som er registreringspliktige
1.

Ved registrering blir det gitt en offentlig tillatelse til at et kjøretøy kan tas i bruk enten på eller utenfor offentlig
veg. Registrering innebærer en identifisering av kjøretøyet, og at det utstedes et kjennemerke, jf. direktiv
1999/37/EF som senest endret ved 2003/127/EF.

2.

Motorvogn og tilhenger til motorvogn er registreringspliktig med følgende unntak:

a)

Traktor som er konstruert for fart ikke over 20 km/t.

b)

Motorredskap som er konstruert for fart ikke over 50 km/t. Slik redskap er likevel registreringspliktig når den
er konstruert for fart over 20 km/t, hovedsakelig er innrettet for person- eller godstransport eller til trekking
av annet kjøretøy, og brukes på offentlig veg.

c)

Motorredskap som er konstruert for fart over 50 km/t, og som bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av
offentlig veg er tillatt med slik motorredskap.

d)

Tilhenger til traktor eller motorredskap som ikke er registreringspliktig.

e)

Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren bare brukes utenfor offentlig veg.
Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik tilhenger.

f)

Tilhenger til beltemotorsykkel.

g)

Tilhenger til beltebil når tilhengeren bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med
slik tilhenger.

3.

Kjøretøy som ikke er registreringspliktig, tillates ikke registrert.

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil
Forskriften omtaler ikke arbeidsbrakker, men henviser til en rekke EU bestemmelser. I en av disse, Direktiv
2007/46/EF, står det følgende i artikkel 2:
3. Type-approval or individual approval under this Directive is optional for the following vehicles:
(a) vehicles designed and constructed for use principally on construction sites or in quarries, port or airport facilities;
(b) vehicles designed and constructed for use by the armed services, civil defence, fire services and forces responsible
for maintaining public order; and
(c) mobile machinery,
to the extent that these vehicles fulfil the requirements of this Directive. Such optional approvals shall be without
prejudice to the application of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on
machinery [12].

Tidligere var det ikke mulig å registrere arbeidsbrakker. Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil
åpner for at en har kunnet registrere slike Arbeidsbrakker fra 15/9 2012. Dog er dette valgfritt.
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