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1. Innledning 

Vegdirektoratet foreslår en endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (heretter 

«bruksforskriften» eller «forskriften») kapittel 2, §§ 2-1 d) og 2-34 (1).  

2. Høringsfrist og ikrafttredelse 

Høringsfristen er 01.03.2019. 

Vegdirektoratet foreslår at endringsforskriften trer i kraft samtidig med innføringen av Autosys 

leveranse 4.2, som har planlagt lansering 29.04.2019. 

3. Bakgrunn 

Statens vegvesen erstatter dagens motorvognregister (AMV) med et nytt system som utvikles og 

lanseres etappevis frem til 2021. I forbindelse med dette ser vi behov for å oppdatere og 

modernisere ordlyden i enkelte bestemmelser i bruksforskriften. Vi anser ikke at forslaget vil 

medføre verken økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.  

4. Dagens regelverk 
De aktuelle forskriftsbestemmelsene lyder i dag som følger:  

§ 2-1. Definisjoner 

d) melding om eierskifte: en skriftlig melding til Statens vegvesen om at kjøretøyet overdras fra 

selger til kjøper. Meldingen må være i overenstemmelse med vilkårene i § 2-27. 

§ 2-34. Gebyr for å få tilbake kjennemerker 

(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 være kr 1585,- 

ved utlevering av kjennemerke inndratt etter 1. januar 2018, kr 1540,- ved utlevering av kjennemerke 

som har blitt inndratt i perioden 1. januar–31. desember 2017, kr 1500,- ved utlevering av 

kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar–31 desember 2016, kr 1460,- ved utlevering 

av kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar 2015–31. desember 2015, kr 1410,- ved 

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

1360,- ved utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar–31. desember 2013, 

kr 1320,- ved utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar–31. desember 

2012, kr 1280,- ved utlevering av kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. januar-31. 

desember 2011, kr 1200,- ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt i perioden 1. 

juli 2004–31. desember 2010, kr 1150,- ved utlevering av inndratt kjennemerke som er blitt inndratt i 

perioden 1. februar 2004–30. juni 2004, kr 1110,- 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. 
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6. Nærmere om de foreslåtte endringene 

Bruksforskriften § 2-1 d) 

For å tydeliggjøre at eierskiftemelding kan leveres digitalt i tillegg til på papir, foreslår vi å fjerne 

ordet «skriftlig» i definisjonen av melding om eierskifte i bruksforskriften § 2-1 d). I tillegg ønsker vi å 

presisere i ordlyden at eierskifte ikke alltid er kjøp og salg av kjøretøy. Derfor vil vi foreslå å endre 

formuleringen «fra selger til kjøper» til «fra tidligere til ny eier». Forslaget innebærer ingen 

realitetsendring.  

Bestemmelsen vil da lyde slik: «d) melding om eierskifte: en melding til Statens vegvesen om at 

kjøretøyet overdras fra tidligere til ny eier. Meldingen må være i overensstemmelse med vilkårene i § 

2-27.» 

Bruksforskriften § 2-34 (1) 

En begjæring er en systemmelding om at kjøretøyet har bruksforbud som skal medføre 

påskiltingsgebyr. Denne meldingen sikrer at kontrollmyndighetene kan stoppe disse kjøretøyene hvis 

de påtreffes i kontroll. I nytt system, som vil erstatte dagens AMV, går vi bort fra begrepet 

«begjæring», og vil i stedet kalle det bruksforbud med og uten gebyr. Vi foreslår derfor å endre første 

setning i bruksforskriften § 2-34 (1), for å gjenspeile denne endringen i terminologi. Forslaget 

innebærer ingen realitetsendring av regelen.   

Vi foreslår følgende ny ordlyd: «(1) Når kjennemerke inndras etter vegtrafikkloven § 36, skal det 

betales et gebyr før kjennemerke kan utleveres, hvis det på forhånd er bestemt at inndragningen skal 

medføre slikt gebyr».   

 


