
 Ønsker du mer informasjon om dette eller andre emner innen
trafikksikkerhet henviser vi til våre nettsider

www.nullvisjonen-agder.no. 

På nettsidene finner man god og fyldig informasjon, filmer, råd,
henvisning til Trygg Trafikks nettsider for fyldig redegjørelse for

lover og forskrifter, brosjyrer for nedlasting mm.

Nullvisjonen samarbeider med: 

Nullvisjonen

ATV



Kjører du ATV? Ønsker du å kjøpe deg ATV?
Lurer du på om du skal kjøpe ATV til dine barn?
Hva slags førerkort trengs? Hva med registrering? 

Det er mange steder, blant
annet på internett, hvor det er
mulig å få kjøpt ATV, og det
reklameres mye for ATV for barn.

Mange av disse ATV-ene
er det imidlertid ikke lovlig for
barn å bruke. 

Hovedregelen er enkel:
Barn kan bruke ATV-er som går max 6 km/t. 

Dersom ATV-en går raskere enn 6 km/t, må den registreres. Dersom egenvekten 
på ATV-en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må 
dermed være over 16 år og ha mopedlappen. 

Dersom ATV-en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den 
registreres som 4-hjuls motorsykkel, og da må man ha førerkortklasse B for å 
kjøre ATV-en. Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for 
personbil. Det finnes ATV-er som brukes som arbeidsmaskiner som i gitte tilfeller 
kan registreres som traktor, noe som innebærer at man må være over 16 år og 
inneha førerrett for traktor. 

Skilttyper
Hvite skilter med sort skrift: Det er lovlig å kjøre ATV-en på vei.
Sort skilt med gul skrift:  ATV-en kan kun krysse veien, og er ellers kun 
registrert som arbeidsredskap for bruk utenfor vei. 

Er ATV-en registrert, kan ikke barn under henholdsvis 16 og 18 år bruke ATV-en. 
Det finnes dog et lite unntak. Barn kan kun bruke ATV-er som går mer enn 6 km/t 
dersom de deltar på organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av 

medlemmer i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsport-
forbund. Da er det strenge krav i forhold til sikkerhetstiltak, håndhevelse av 
motorsportens regler og at aktivitetsledelsen er kompetent. 

Strafferammen for å la sine barn kjøre ATV, enten det er på hytta, på gårdsplassen, 
på offentlig vei eller på åkeren, er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Normalt gis det 
bøter ved første gangs overtredelse og disse ligger i sjiktet 4-10.000, avhengig av 
overtredelsen. Dersom barn skader seg selv eller andre under ulovlig kjøring med 
ATV, kan konsekvensene bli større også for de som har gitt tillatelse til kjøringen. 

Etter loven må førere bruke hjelm på ATV-er som er registrert som moped eller 
firehjuls motorsykkel. Loven gjelder ikke kjøretøy registrert som traktor. Man 
anbefaler likevel at alle som kjører ATV bruker hjelm, for sin egen sikkerhets 
skyld.

Trygg Trafikk tror flere ulykker kan skyldes at førerne mangler god kjøreteknikk, og at 
noen bruker ATV som et leketøy på veiene. 

Det har vært mange alvorlige
ulykker med ATV - noe alle
helst vil at vi skal unngå.

De fleste ulykker med ATV
skjer i ulent terreng. 

En ATV er ikke et leketøy – den har høyt tyngdepunkt og kan
lett velte i ulent terreng. 
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