
 

Statens vegvesen 

 

 

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter 

 

Endring av gebyrer i forskrifter som knytter seg til kjøretøy og 

førerkort m.m. 

Høring om forslag til endring i 

- Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. 

- Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av 

kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) 

- Forskrift 5. juli 2014 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil 

- Forskrift 10. oktober 2013 nr. 1217 om godkjenning og registrering av 

amatørbygde kjøretøy 

- Forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy 

- Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 

- Forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS-

området 

- Forskrift 23. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy 

 

 

 

 

  



 

Forskrift om endring av førerkortforskriften (gebyrsatser for 2017) 
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 24, jf. 

ikrafttredelsesvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196. 

 

 

I 

 

I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer (endringer i 

uthevet kursiv): 

 

§ 14-2 sjette ledd skal lyde: 

 

Gebyrsatsene er som følger:  

1. Teoretisk prøve  Kr  600,- 

2. Praktisk prøve, klasse B, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E Kr  1040,- 

3. Praktisk prøve, klasse A1, A2, A Kr  1060,- 

5. Praktisk prøve, klasse BE, T Kr 880,- 

6. Praktisk prøve, utrykningskompetanse Kr 1040,- 

7. Produksjon av førerkort/kompetansebevis Kr 280,- 

8. Fotografering   Kr 75,- 

 

  

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

 

  



Forskrift om endring av kjøretøyforskriften (gebyrsatser for 2017) 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 

og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak 24. november 1980. 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og 

utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer (endringer i uthevet kursiv): 

 

 

§ 1-14 nr. 3, Gebyrets størrelse m.m., skal lyder: 

 

3.1 Gebyret for enkeltgodkjenninger skal være: 

a) Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg  Kr  570,- 

b) Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3 501 kg til og med 7 500 kg Kr  1010,- 

c) Kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg Kr  1440,- 

d) Kjøretøy under a), etterkontroll  Kr  360,- 

e) Kjøretøy under b), etterkontroll Kr 680,- 

f) Kjøretøy under c), etterkontroll Kr 1080,- 

 

3.2 Gebyret for typegodkjenninger skal være: 

a) Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg  Kr  1670,- 

b) Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg Kr  2500,- 

c) Kjøretøy under a), etterkontroll Kr  840,- 

d) Kjøretøy under b), etterkontroll Kr  1250,- 

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

  



Forskrift om endring av forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (gebyrsatser 

for 2017) 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 

og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980. 

I 

 

I forskrift 5. juli 2014 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjøres følgende 

endringer (endringer i uthevet kursiv): 

 

 

§ 20 fjerde ledd skal lyde:  

Gebyr for enkeltgodkjenning og godkjenning etter ombygging er:  

a) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg  Kr  570,-  

b) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt fra 3 501 kg til og med 7 500 kg  Kr  1010,-  

c) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 7 500 kg  Kr  1440,-  

d) Bil og tilhenger til bil under a), fornyet søknad med begrenset kontroll  Kr  360,-  

e) Bil og tilhenger til bil under b), fornyet søknad med begrenset kontroll  Kr  680,-  

f) Bil og tilhenger til bil under c), fornyet søknad med begrenset kontroll  Kr  1080,-  

 

§ 20 femte ledd skal lyde:  

Gebyr for typegodkjenninger:  

a) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg  Kr  1670,-  

b) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg  Kr  2500,-  

c) Bil og tilhenger til bil under a), fornyet søknad med begrenset kontroll  Kr  840,-  

d) Bil og tilhenger til bil under b), fornyet søknad med begrenset kontroll  Kr  1250,-  

 

§ 20 siste ledd skal lyde:  

 

Gebyr for prototyper 

Prototyper av bil og tilhenger til bil Kr  4190,- 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

  



Forskrift om endring av forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde 

kjøretøy (gebyrsatser for 2017) 
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16, 

jf. delegeringsvedtak av 24. november 1980. 

 

I 

 

I forskrift 10. oktober 2013 nr. 1217 om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy 

gjøres følgende endringer (endringer i uthevet kursiv):  

 

§ 8 ledd første punktum skal lyde:  

 

Ved skriftlig søknad om igangsetting av byggeprosjekt vil det påløpe et gebyr på 5300 kr for 

motorsykkel og 6340 kr for bil. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

  



Forskrift om endring av periodisk kontroll av kjøretøy (gebyrsatser for 2017) 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 19, jf. 

Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr. 297. 

 

I 

 

I forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy gjøres følgende endringer 

(endringer i uthevet kursiv):  

 

§ 27 skal lyde: 

 

For kontroll av kjøretøy utført etter § 26 gjelder for tiden følgende gebyrsatser, inkludert 

mva.:  

a) Biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre: Kr  540,-  

b) Biler med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre: Kr  900,-  

c) Biler med tillatt totalvekt over 7 500 kg: Kr  1330,-  

d) Tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg: Kr  900,-  

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

  



Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy (gebyrsatser for 2017) 
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 §§ 15, 16, og 

36 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286 og delegeringsvedtak 

30. april 2002 nr. 557. 

 

 

 

I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy gjøres følgende endringer (endringer i 

uthevet kursiv): 

 

§ 2-8 skal lyde: 

 

Gebyr for utstedelse av dagsprøvekjennemerke skal være kr 300,- pr. gyldighetsdag 

(kl.00.00–24.00). Gebyr for ubenyttede dager refunderes ikke. 

 

 

§ 2-34 første ledd skal lyde: 

 

(1) Når kjennemerke inndras etter vegtrafikkloven § 36, og det på forhånd foreligger 

begjæring om slik inndragning, skal det betales et gebyr før kjennemerke kan 

utleveres. Gebyret skal værer 1540,- ved utlevering av kjennemerker inndratt etter 1. 

januar 2017, kr. 1500,- ved utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i 

perioden 1. januar – 31 desember  2016, kr 1 460,– ved utlevering av kjennemerke 

som er blitt inndratt i perioden 1. januar 2015–31. desember 2015, kr 1 410,– ved 

utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar 2014–31. 

desember 2014, kr 1 360,– ved utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i 

perioden 1. januar-31. desember 2013, kr 1 320,– ved utlevering av kjennemerke som 

er blitt inndratt i perioden 1. januar–31. desember 2012, kr 1 280,– ved utlevering av 

kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar–31. desember 2011, kr 1 200,– 

ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. juli 2004–31. 

desember 2010, kr 1 150,– ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt 

i perioden 1. februar 2004–30. juni 2004, kr 1 110,– ved utlevering av inndratt 

kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. mars 2003–31. januar 2004, kr 900,– 

ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar 1996–

28. februar 2003, kr 600,– ved utlevering av inndratt kjennemerke er blitt inndratt i 

1995 og kr 300,– ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt i 

perioden 1. juli 1993–31. desember 1994. 

 

 

II 

 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A736


Forskrift om endring i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS-området 

(gebyrsatser for 2017) 
Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 21. 

 

      I 

 

I forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS-området gjøres 

følgende endring (endring i uthevet kursiv):  

 

§ 4 sjuende ledd skal lyde: 

 

For utstedelse av fartsskriverkort betales kr 710,- i gebyr. 

 

       

II 

 

Endringen trer i kraft 1. januar 2017. 

 

  



Forskrift om endring av forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy 

(gebyrsatser for 2017) 

Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd. måned 20xx med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om 

yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) §§ 10, 31 og 35. 

 

 

I 

 

I forskrift 23. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy gjøres følgende 

endringer (endringer i uthevet kursiv) 

 

 

§ 12 første og annet ledd skal lyde: 

 

       Ved utstedelse av felleskapstillatelser for godstransport og fellesskapslisenser for 

persontransport skal søkeren betale kr 3600,-  til den løyvemyndighet som utsteder 

dokumentet.  

       For attesterte kopier av fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser (vognlisenser) skal 

søkeren betale et behandlingsgebyr på kr 1060,-  

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

 


