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Høring - gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m.
gebyrsatser for 2019
Vegdirektoratet sender med dette på høring to forslag om
•

Indeksregulering av gebyrer på Trafikant- og kjøretøy området (heretter kalt
TK-området) og

•

Differensiering av gebyrer på TK-området ved bruk av selvbetjeningsløsninger

Med forbehold om Stortingets samtykke, foreslås det i henhold til Prop.1 S (2018-2019) å
indeksregulere gjeldende gebyrbelagte tjenester samt innføre et prinsipp om differensiering
av gebyrer, som budsjetteres under kapittel 4320, post 02. Endringen forutsettes satt i kraft
1. januar 2019.
Foruten den årlige indeksreguleringen av gjeldende gebyrer, inneholder forslaget et prinsipp
om bruk og innføring av differensierte gebyrer ved bruk av selvbetjeningsløsninger.
Indeksregulering av gebyrer på TK-området
Forslaget innebærer en indeksregulering av gebyrene for:
•

Førerprøver, utstedelse av førerkort og kompetansebevis

•

Enkeltgodkjenning og typegodkjenning av kjøretøy samt

•

Godkjenning av amatørbygde kjøretøy og prototyper

•

Periodisk kjøretøykontroll

•

Utstedelse av fartsskriverkort

•

Påskiltingsgebyr og gebyr for dagsprøvekjennemerker og

•

Utstedelse av fellesskapsløyver, eksamen og kompetansebevis

•

Vilkårsparkering
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Indeksreguleringen forutsetter endring av førerkortforskriften, kjøretøyforskriften, forskrift
om godkjenning av bil og tilhenger til bil, forskrift om godkjenning og registrering av
amatørbygde kjøretøy, forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor, forskrift
om godkjenning av moped og motorsykkel, forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy,
forskrift om bruk av kjøretøy, forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS-området,
yrkestransportforskriften og gebyrforskriften.
Differensiering av gebyrer på TK-området ved bruk av selvbetjeningsløsninger
Prinsippet om differensierte gebyrer innebærer at det ved bruk av selvbetjeningsløsninger
foretas vurderinger av hva som er kostnadsriktig nivå på gebyrene. Dette kan medføre at
gebyrene ved bruk av selvbetjeningsløsninger kan bli forskjellig fra gebyrene ved oppmøte
på trafikkstasjoner.
Ved bruk av selvbetjeningsløsninger har Statens vegvesen lavere arbeidskostnader enn ved
oppmøte på trafikkstasjoner. Samtidig blir IKT kostnadene høyere, men ikke like mye som
gevinsten ved besparelsene. Den gevinsten som etaten har av at brukerne benytter
selvbetjeningsløsninger, bør også komme brukerne til gode.
Tjenestegebyrer skal være kostnadsriktige. Dette innebærer at gebyrsatsen ikke skal settes
høyere enn kostnadene ved å produsere og levere tjenesten, samtidig som gebyret fullt ut
bør dekke kostnadene basert på kostnadseffektiv drift. Beregningene av gebyrenes
kostnadsriktige nivå er foretatt i henhold til Finansdepartementets rundskriv om statlig
gebyr- og avgiftsfinansiering (R-112/15 av 7.10.2015).
Selvbetjeningsløsninger er foreløpig aktuelt for følgende tjenester:
•

Søknad om og utstedelse av førerkort, kompetansebevis (yrkestransport) og
sjåførkort (fartsskriverkort)

•

Søknad om duplikat av førerkort

•

Oppmøte til teoriprøver og praktiske prøver der gebyrene er betalt på forhånd ved
bruk av selvbetjeningsløsninger slik at den enkelte ikke trenger å møte opp i
skranken på trafikkstasjoner for å betale før prøven avholdes.

Ved første gangs utstedelse av førerkort er det fortsatt slik at man må møte opp på
trafikkstasjonen for å få dette utstedt, og førerkortet sendes så manuelt per post. Dersom
man mister et førerkort eller kompetansebevis, kan duplikat bestilles på Statens vegvesens
nettsider under påloggingen på «Din side». I samarbeid med helsevesenet arbeides det med
selvbetjeningsløsninger også for fornyelser av førerkort. Da vil gebyret for fornyelse også bli
differensiert.
Statens vegvesen jobber for tiden med å utvikle flere selvbetjeningsløsninger.
For produksjon av fartsskriverkort og utstedelse av kompetansebevis etter
yrkestransportforskriften § 12, forventes det lansering av selvbetjeningsløsninger i 2019.
Det tas derfor inn i tilhørende forskrifter følgende setning: «ved innføring og bruk av
selvbetjeningsløsninger kan gebyret justeres ved forskrift.».
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Statens vegvesen utreder hvordan tjenesten knyttet til dagsprøvekjennemerker skal tilbys
fremover, herunder alternative tjenester.
Innføringen av prinsippet om differensierte gebyrer forutsetter endring av
førerkortforskriften, forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS-området og
yrkestransportforskriften. Når selvbetjeningsløsninger som ikke dekkes av de nevnte
forskriftene innføres, vil gebyrene bli kostnadsberegnet og tilhørende forskrifter vil bli
oppdatert.
Økonomiske konsekvenser
Gebyrene skal være kostnadsriktige. Bruk av selvbetjeningsløsninger vil være rimeligere for
brukere.
Vegdirektoratet har av rasjonaliserings- og effektiviseringshensyn gjort følgende
dokumenter tilgjengelige på www.vegvesen.no/hoeringer:
- Høringsbrev
- Vedlegg 1: Oversikt over gjeldende og nye, indeksregulerte gebyrsatser og nye
differensierte gebyrer
- Vedlegg 2: Forslag til endringsforskrifter for indeksregulerte gebyrsatser og nye
differensierte gebyrer
Høringsfristen er satt til 6 uker, med frist for høringsinnspill torsdag 13. desember 2018.
Det kan ikke påregnes at svar som er innkommet etter denne fristen blir tatt i betraktning.
Høringssvarene kan sendes pr. post eller elektronisk til firmapost@vegvesen.no.
Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Med hilsen

Bodil Rønning Dreyer
direktør

Nina Eiri

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Likelydende brev sendt til
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan,
American Car Club of Norway, Postboks 6006 Sluppen, 7434 TRONDHEIM
Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO
ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund,
ATV-importørenes Forening,
Bilimportørenes landsforening, Økernveien 99, 0579 OSLO
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Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032
OSLO
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014 , 3103 TØNSBERG
Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO
Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO
Frie Bilimportørers Forening, Nesttunveien 14, 5232 PARADIS
Fylkesmannen styringsportalen, Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER
KNA Kongelig Norsk Automobilklub, Postboks 6322 Etterstad, 0605 OSLO
Lastebileiernes Forening, Enebakkveien 133, 0680 OSLO
LeasePlan Norge as, Postboks 6019 Etterstad 0601 Oslo, 0667 OSLO
LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 OSLO
MA - Rusfri trafikk og livsstil, Postboks 752 Sentrum, 0106 OSLO
NAF Norges Automobil Forbund, Postboks 6682 Etterstad, 0609 OSLO
Norges Bilbransjeforbund, Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO
Norges Bilutleieforbund,
Norges Lastebileier-Forbund, St. Olavsgt. 25, Postboks 7134 St. Olavs plass , 0130 OSLO
Norges Turbileierforbund ved styreleder Kjell Helland, Geologsvingen 61, 0380 OSLO
NSB AS, Postboks 1800 Sentrum, 0191 OSLO
Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep, 0031 OSLO
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO
TBL Bransjegruppen for Påbygg og Karosseri (BPK), Postboks 7072 Majorstua , 0306 OSLO
Trafikkforum, Postboks 83, 2021 SKEDSMOKORSET
Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening, c/o Hovedorganisasjonen Virke
Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO
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