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Det Norske årsgodkjennings merket er tatt ut 

av bruk. 
Det Norske årsgodkjenningsmerket ble i sin tid innført 

som en bekreftelse på at en dragrace bil hadde 

gjennomgått og fått godkjent årskontroll.  

 

Dette merket er fra 2018 ikke lenger i bruk. Godkjent 

årskontroll blir heretter bekreftet ved utstedelse av 

vognlisens. Uten godkjent årskontroll blir ikke vognlisens 

utstedt.  

 

Nasjonal chassis kontroll som utstedes hvert 3de år 

bekreftes som før ved bruk av et Nasjonal chassis 

godkjennings merke. Dette merket viser den laveste ET 

bilen er godkjent for. Vognlisensen kan være utstedt med 

en annen saktere ET, og i så fall skal denne gjelde. 

 

Biler med ET over 10.00 sekunder har ikke krav til chassis 

godkjenning. 

 

Årstallet vognlisensen gjelder for er de 2 første siffer i 

vognlisens nummeret. 

The Norwegian annual scrutineering tag is 

no longer in use. 
The Norwegian annual scrutineering tag was introduced 

some time ago to confirm that drag race car was 

approved in the annual scrutineering.  

 

This tag is from 2018 no longer in use. Approved annual 

scrutineering is from now on confirmed by the issue of 

the carriage license. The carriage license will only be 

issued by the Norwegian NSA after an approved annual 

scrutineering.  

 

The NSA chassis control valid for 3 years will continue 

to be confirmed by the NSA chassis sticker. This sticker 

will display the ET the chassis only is approved for. The 

carriage license may be issued with a different minimum 

ET, but never lower, and in such case the ET in the 

carriage license shall apply.  

 

An NSA chassis tag is not required for cars with an ET 

slower than 10.00 sec. 

 

The year for which the carriage license is valid will be 

the first 2 numbers in the carriage license number. 
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