
    

Vedlegg 2 – forslag til endringsforskrift 

Høring om forslag til endring av: 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forskrift om endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2019 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 15, 

§ 16, § 36 og § 43 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, delegeringsvedtak 21. mars 1986 

nr. 750 og delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286.  

      I 

I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy foreslås følgende endringer: 

Ny § 2-1 skal lyde: 

I dette kapittel menes med 

a) motorvognregisteret: Statens vegvesens database over alle norske sivile kjøretøy. 

Motorvognregisteret er ikke et realregister.  

b) registrering: en offentlig tillatelse til at et kjøretøy kan tas i bruk enten på eller utenfor offentlig 

veg. Registrering innebærer en identifisering av kjøretøyet, og at det utstedes et kjennemerke jf. 

direktiv 1999/37/EF, senest endret ved direktiv 2014/46/EU.  

c) vognkort: et dokument som bekrefter at kjøretøyet er registrert. Innehaver av vognkortet er den 

person i hvis navn kjøretøyet er registrert, jf. direktiv 1999/37/EF senest endret ved direktiv 

2014/46/EU. Dokumentet må være i overensstemmelse med vilkårene i § 2-8.  

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.  

e) midlertidig avregistrering: når kjennemerkene frivillig innleveres eller inndras etter vilkårene i § 2-

31. Kjøretøyet kan senere påregistreres dersom alle vilkårene for registrering er oppfylt.  

f) endelig avregistrering: når kjøretøyet blir vraket eller ført ut av landet jf. vilkårene i § 2-33 andre 

ledd, og det markeres som vraket eller utført i motorvognregisteret. 

Ny § 2-34 (1) skal lyde:  

(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. 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. 



      II 

Denne forskrift trer i kraft dd. måned 2019. 


