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Høring - Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. –
gebyrsatser for 2020
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om indeksregulering av gebyrer på
Trafikant- og kjøretøy området (heretter kalt TK-området).
Det ble i 2019 vedtatt innført et prinsipp om bruk av differensierte gebyrer 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 medfører at gebyrene ved bruk av selvbetjeningsløsninger i de fleste tilfeller blir
forskjellig fra gebyrene ved oppmøte på trafikkstasjoner.
Med forbehold om Stortingets samtykke, foreslås det i henhold til Prop.1 S (2019-2020) å
indeksregulere gjeldende gebyrbelagte tjenester, som budsjetteres under kapittel 4320, post
02. Endringen forutsettes satt i kraft 1. januar 2020.
Indeksregulering av gebyrer på TK-området for tjenester ved oppmøte og selvbetjening
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
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Selvbetjeningsløsninger er foreløpig aktuelt for følgende tjenester fra 2020:


Utstedelse av førerkort, kompetansebevis (yrkestransport) og sjåførkort
(fartsskriverkort)



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.

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.
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 fredag 29. november 2019. 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

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Ingrid Heggebø Lutnæs

