
 
 
RUTINER SKILTBYTTE 
Eiere av motorhistoriske kjøretøy produsert før 01.04.1971 med nummerskilt som ikke er 
tidsriktig eller på annen måte ikke er korrekt kan nå bytte til et tidsriktig registreringsnummer 
dersom dette er ønskelig. For å få korrekt nummer og skilt søker du via LMK. Husk at på 
grunn av de ressurser som dette legger beslag på i Vegdirektoratet kan du bytte kun én gang. 
NB: Du behøver bare å søke via LMK ved annen gangs bytte av tidsriktig nummer. Søker du 
om slikt kjennemerke for første gang gjøres dette direkte ved din lokale trafikkstasjon.  
 

Eier av motorhistoriske kjøretøy produsert etter 01.04.1971 kan ikke bytte registreringsnr, 
men kan bytte til tidsriktig skilttype. Disse skiltene får du ved direkte henvendelse til din 
trafikkstasjon, og behøver ikke søke via LMK.  
 

Rutinene nå er altså at du med et kjøretøy produsert før 01.04.1971 skal søke via LMK.  
Bokstav og nummer du selv foreslår, skal kvalitetsikres av LMK som også ved behov vil gi et 
tidsriktig og korrekt forslag. Se liste over skiltnummer/bokstav på www.lmk.no.  
Her kan du skrive ut et søknadsskjema som sendes inn til LMK. Skjema kan du også få 
tilsendt eller fakset ved henvendelse til LMK. Vi sender ut skjemaer til klubbene slik at du 
også kan henvende deg der. Eier må selv skaffe skilt fra skiltleverandør eller på annen måte. 
 

De generelle retningslinjene for tildeling av kjennemerker er: 
 

� Et nummer kjøretøyet tidligere har hatt, gjerne det første registreringsnummer. 
� Nummeret til et kjøretøy eiet av person i den nærmeste familie t.o.m. onkel/tante og 

bestefar/bestemor. 
� Geografisk utgangspunkt i bokstav der kjøretøyet først var i bruk. 
� Nummerserie etter kjøretøyets produksjonsår, samt eiers nåværende bostedsadresse 

dersom eksisterende kjennemerke er historisk ukorrekt.  
 
Skiltenes fysiske utforming (størrelse, bokstav, tall, farge m.m.) skal være tidsriktig i forhold 
til kjøretøyets produksjonsår, også når det gjelder antall (MC skal ha skilt foran og bak). 
 

Sjekk med trafikkstasjonen om det registreringsnummeret som eventuelt føres opp er ledig. 
Dersom søker har satt opp ønsket kjennemerke som LMK’s skiltutvalg ikke kan anbefale, vil 
komiteen føre opp et alternativt forslag som søker kan vurdere å benytte seg av. 
 

Eier av motorhistoriske kjøretøy produsert etter 01.04.1971 kan ikke bytte reg.nr, men kan 
bytte til tidsriktig og korrekt skilttype. Reflekterende skilt og skilt med ”sørgerand” kan altså 
nå byttes ut. Trafikkstasjonen vil bestille produksjon av nye skilt. Tillatelse til bytte av disse 
skiltene gis av trafikkstasjonene, og du skal ikke søke via LMK.  
 

Behandlingen av skiltsøknadene vil medføre utgifter for LMK. LMK sponser likevel søkere i 
LMK-tilsluttede klubber med NOK 100. Pris per søknad er NOK 250,- for medlemmer, og 
NOK 350 for ikke-medlemmer. Dette skal betales inn til kontonummer 6219 05 79293. 
 

Husk å melde fra til forsikringsselskapet om ditt nye registreringsnummer. 
 

Skiltleverandører for skilt før 01.04.1971: 
* Skiltfabrikken AS, Lørenvangen 23, 0580 Oslo, tel: 23039490 
* Lator Skiltfabrikk AS, Møllesmauet 1C, 5017 Bergen, tel: 55 36 26 90 

SKJEMA PÅ NESTE ARK ↓



 
 

SØKNAD OM ANBEFALING  
for bytte av kjennemerke på kjøretøy produsert før 01.04.1971 
iht. endringer i § 2-6 i forskrift om bruk av kjøretøy 

Landsforbundet av 
Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber 
Pb. 6710, Etterstad 
0609 OSLO 

Navn: 
(blokkbokstaver) 

 
 
 

Adresse: 
(blokkbokstaver) 

 
 
 

Postnummer:  
 

Poststed: 
(blokkbokstaver) 

 
 

*Stemplet og signert 
anbefaling tas med til 
trafikkstasjonen.  
*Sett deg inn i regler 
for skiltbytte. Merk 
deg skiltenes antall og 
utforming. 
*Behandl.gebyr: NOK 
250 for medl. av LMK-
tilsluttet klubb. Andre 
NOK 350. 
Konto: 6219 05 79293 

Navn på din LMK-
tilsluttede klubb: 

 
 

Angi grunn for 
bytte. For eksempel 
at kjennemerket 
ikke er geografisk 
korrekt, tidsriktig 
eller lignende 

 

Nåværende 
kjennemerke: 

 Ønsket kjennemerke:  

Jeg ønsker at LMK tildeler et kjennemerke ut fra kjøretøyets produksjonsår og 
min nåværende adresse. Sett kryss i høyre felt: 

 

Kjøretøy (merke, 
type, modell): 

 

 
Dato og signatur: 

 
 
 

LMK’S VURDERING - IKKE  FYLL  UT  FELTENE  UNDER  DENNE  LINJEN 
Søknaden anbefales 
med ønsket nummer: 

 Søknaden avslås  

Søknad anbefales 
med alternativt nr: 

 Dersom alternativt forslag ikke godtas må 
søknad om nytt nummer sendes inn på ny 

Begrunnelse for 
avslag: 

 
 
 
 
 
 

 
Dato, 
stempel og 
signatur LMK 

 
 
 
 

 


