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Høring - gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. - 

gebyrsatser for 2018 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om økning av gebyrer i forskrifter 

knyttet til kjøretøy og førerkort.  

 

Med forbehold om stortingets samtykke, foreslås det i henhold til Prop.1 S (2017-2018) å 

øke de gjeldende gebyrbelagte tjenester som budsjetteres under kapittel 4320, post 02 

Diverse gebyrer. Økningen skyldes indeksregulering av gebyrets størrelse og forutsettes satt 

i kraft 1. januar 2018.  

 

Forslaget innebærer indeksjustering 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 kort for digital 

fartsskriver, påskiltingsgebyr, gebyr for dagsprøvekjennemerker og utstedelse av 

fellesskapsløyver.  

 

Reguleringen 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 og yrkestransportforskriften.  

 

Høringen omfatter i år også korrigering av forslag til gebyrsatser for  

- godkjenning av alkolåsverksted i ny forskrift om alkolås, alkolåsverksted mv 

- godkjenning som kontrollorgan, teknisk leder og kontrollør i forskrift om periodisk 

kontroll av kjøretøy 
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- godkjenning som opplæringsvirksomhet i ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll 

av kjøretøy 

Disse gebyrsatsene ble først sendt på høring i høringer om forslag til vegtrafikkloven ny § 

40 c og forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. med frist for innspill 9. juni 

2017 og høring om endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy og om ny forskrift 

om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften) med frist for 

innspill 20. mars 2017. Ved oppsummeringen av denne høringen viste det seg at 

gebyrsatsene var beregnet for lave.  Nærmere redegjørelse for gebyrberegning og korrigerte 

gebyrsatser er beskrevet i høringens vedlegg 3. Forslaget sendes på høring med forbehold 

om Stortingets vedtakelse av vegtrafikkloven ny §§ 19a og 19c.  

 

Vegdirektoratet har av rasjonaliserings- og effektiviseringshensyn gjort følgende 

dokumenter tilgjengelige på www.vegvesen.no under «Offentlige høringer»: 

- Høringsbrev 

- Vedlegg 1: Oversikt og gjeldende og nye, indeksregulerte gebyrsatser 

- Vedlegg 2: Forslag til endringsforskrifter for indeksregulerte gebyrsatser 

- Vedlegg 3: Høringsnotat vedrørende korrigering av forslag til nye godkjenningsgebyrer i 

forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, kontrollopplæringsforskriften og 

alkolåsforskriften  

- Vedlegg 4: Liste over høringsinstanser 

 

Høringsfristen er satt til 6 uker, med frist for høringsinnspill mandag 4. desember 2017. 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 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Mottakere iht vedlagt liste 

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
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