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Sut_ vegv ... " 

1997 Mitsubishi L200/K74tgjenxfl6 - Komb inert Bil 

Har du glemt EU-kontrollen for UR 58660? 

Vi har ikke mottatt melding fra et norsk bilverksted eller en NAF teststasjon om at kjøretøyet din er godkjent 
i EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) . Del er ditt ansvar å sørge for at kj øretøyet ditt er kontrollert i tide, 
og vi gir deg nå en ny frist for å få godkjent kjøretøyet: 

Ny frist for godkjenning er 31. desember 2011. 

Bestill time snllrest 
Du må bestille time hos et godkjent kontrollorgan så snart som mulig. Godkjente kontrollorganer er blant 
annet NAFs teststasjoner og mange bilverksteder. Det kan hende at kjøretøyet får påpekt feil som må reltes 
opp, og du må derfor beregne tid til eventuelle reparasjoner og en endelig godkjenning innen fristen. Det er 
ikke lenger mulig å gjennomføre kontrollen på Statens vegvesens trafikkstasjoner. 

Har du allerede gjennomført kontrollen? 
Hvis du har gjennomført kontrollen, må du selv kontakte verkstedet og be dem rapportere inn godkjenningen 
til oss. Hvis verkstedet har påpekt alvorlige mangler (toer- og treerfeil), må fe ilene reltes opp, og kjøretoyet 
må godkjennes i en ny kontroll før vi kan registrere godkjenningen. 

Hva skjer hvis du ikke gjennomfører kontrollen innen fristen? 
Hvis kjøretøyet din ikke er godkjent innen fristen, kjorer du ulovlig på vegen, og kjøretøyet din kan bli 
avskiltet. Avskiltes kjøretøyet, må du betale et gebyr for å få utlevert skiltene igjen. Per i dag er dette gebyret 
på 1280 kroner. Hvis du selv leverer skiltene til en av våre trafikkstasjoner innen fristen , unngår du gebyr. 

Hvis det av spesielle grunner (for eksempel langvarig utenlandsopphold eller alvorlig sykdom) er umulig å tA 
kjøretøyet kontrollert og godkjent innen den nye fristen, kan du søke om å tA fristen utsatt. Du må i så fall 
sende soknad med dokumentasjon til et av Statens vegvesens regionvegkontorer. 

Har du sporsm.u? 
På vegvesen.no/eukontroll finner du infonnasjon om regelverket og svar på vanlige spørsmål, og du kan 
sjekke kontrollfristen. Du kan også sjekke kontrollfristen ved å sende SMS UR 58660 til 2282. 
SMS-tjenesten koster 3 kroner for hver SMS du mottar. Du kan ~ennomf0re kontrollen inntil 5 måneder før 
fristen. Du er velkommen til å ringe oss på telefon 06650 hvis du trenger mer infomtasjon. 

Med hilsen 

Statens vegvesen 
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