
Vedlegg 2 – forslag til endringsforskrift 

 

«Forskrift om endring bilforskriften, motorsykkelforskriften, 

traktorforskriften, kjøretøyforskriften og forskrift om amatørbygde kjøretøy» 

 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)  

§ 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.  

 

      I 

       

I bilforskriften gjøres følgende endringer: 

 

 § 20 fjerde ledd skal lyde (endringene består i erstatte strekpunkter med bokstaver, 

angitt i kursiv): 

For følgende godkjenninger skal det betales gebyr etter reglene i denne paragraf: 

a) enkeltgodkjenning av bil og tilhenger til bil (ny eller bruktimportert),  

b) godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 

17,  

c) nasjonal typegodkjenning og  

d) EF-typegodkjenning. 

 

 § 20 tredje ledd første punktum skal lyde: 

Gebyr skal være betalt før søknad om godkjenning som angitt i første ledd bokstav a og b 

behandles. 

 

 § 20 fjerde ledd skal lyde: 

Innbetalt gebyr for godkjenninger som angitt i første ledd bokstav a og b vil ikke refunderes 

dersom kunden unnlater å fremstille kjøretøyet til kontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom 

timen er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Selv om fristen for 

avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av Regionvegkontoret 

dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det 

rimelig å frafalle gebyret. 

 

 § 20 nåværende fjerde til sjuende ledd blir femte til åttende ledd. 

 

 

II 

 

I motorsykkelforskriften gjøres følgende endringer: 

 

 § 19 første ledd skal lyde : (endringene består i erstatte strekpunkter med bokstaver, 

angitt i kursiv): 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19650618-004.html&13
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/ff/ff-19801124-0001.html


For følgende godkjenninger skal det betales gebyr etter reglene i denne paragraf: 

a) enkeltgodkjenning av kjøretøy i gruppe L (ny eller bruktimportert),  

b) godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 

16,  

c) nasjonal typegodkjenning og  

d) EU-typegodkjenning. 

 

 § 19 tredje ledd første punktum skal lyde: 

Gebyr skal være betalt før søknad om godkjenning som angitt i første ledd bokstav a og b 

behandles. 

 

 § 19 fjerde ledd skal lyde: 

Innbetalt gebyr for godkjenninger som angitt i første ledd bokstav a og b vil ikke refunderes 

dersom kunden unnlater å fremstille kjøretøyet til kontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom 

timen er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Selv om fristen for 

avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av Regionvegkontoret 

dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det 

rimelig å frafalle gebyret. 

 

 § 19 nåværende fjerde til sjette ledd blir femte til sjuende ledd. 

 

III 

 

I forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor 

(traktorforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

 § 20 første ledd skal lyde: 

For følgende godkjenninger skal det betales gebyr etter reglene i denne paragraf: 

a) enkeltgodkjenning av traktor og tilhenger til traktor (ny eller bruktimportert),  

b)  godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 

17,  

c) nasjonal typegodkjenning og  

d) EU-typegodkjenning. 

 

 § 20 tredje ledd første punktum skal lyde: 

Gebyr skal være betalt før søknad om godkjenning som angitt i første ledd bokstav a og b 

behandles, dersom ikke annet er avtalt. 

 

 § 20 fjerde ledd skal lyde: 



Innbetalt gebyr for godkjenninger som angitt i første ledd bokstav a og b vil ikke refunderes 

dersom kunden unnlater å fremstille kjøretøyet til kontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom 

timen er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Selv om fristen for 

avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av Regionvegkontoret 

dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det 

rimelig å frafalle gebyret. 

 

 

 § 20 nåværende fjerde til sjette ledd blir femte til sjuende ledd. 

 

IV 

 

I kjøretøyforskriften skal § 1-14 nytt pkt. 2.6 lyde: 

Innbetalt gebyr for godkjenninger som angitt i pkt. 2.1 bokstav a, b o g c vil ikke refunderes 

dersom kunden unnlater å fremstille kjøretøyet til kontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom 

timen er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Selv om fristen for 

avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av Regionvegkontoret 

dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det 

rimelig å frafalle gebyret. 

 

     V 

 

I forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy § 8 skal annet ledd lyde 

(endring i kursiv): 

 

Ved fremstilling av kjøretøyet til endelig godkjenning/sluttkontroll, jf. § 5 første ledd 

bokstav d, vil det påløpe ordinære gebyr etter forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til 

bil § 20 femte ledd eller kjøretøyforskriften § 1-14, nr. 3.1. 

 

     VI 

 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå.» 

 

 


