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

– gebyrsatser for 2022 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag om endring av gebyrer for trafikant- 

og kjøretøy området (heretter kalt TK-området).  

 

Endringene innebærer for enkelte gebyrer en ren indeksregulering, mens det for øvrige 

gebyrer er gjort endringer begrunnet i å ha kostnadsriktige gebyrer.  

 

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjøre en oppdatert 

beregning av kostnadsriktig nivå for tjenestegebyrene på trafikant- og kjøretøyområdet. 

Bestillingen ble blant annet gitt på bakgrunn av Riksrevisjonens rapport om etterlevelse av 

Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester, der enkelte av Statens 

vegvesen gebyrer inngår.  

 

Samferdselsdepartementet har i sin tilbakemelding til Statens vegvesen uttrykt at 

tjenestegebyrene på trafikant- og kjøretøyområdet som hovedregel skal gjenspeile 

kostnadsriktig nivå for den enkelte tjenesten, slik at den enkelte bruker av tjenester betaler 

for hva det rent faktisk koster å tilby tjenesten. På bakgrunn av dette har departementet bedt 

om at Statens vegvesen i arbeidet med beregning og fastsetting av tjenestegebyrene  

gjenspeiler kostnadsriktig nivå for den enkelte tjeneste.  

 

Endringene forutsettes satt i kraft 1. januar 2022. 
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Endring av gebyrer på TK-området for å få kostnadsriktige gebyrer 

Forslaget innebærer en endring av gebyrene for:  

• Førerprøver, utstedelse av førerkort og kompetansebevis 

• Enkeltgodkjenning av kjøretøy  

• Godkjenning av amatørbygde kjøretøy og prototyper 

• Godkjenning av kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll og godkjenning av 

kontrollør og teknisk leder 

• Utstedelse av fartsskriverkort 

• Utstedelse av fellesskapsløyve for gods- og persontransport 

• Godkjenning av verksteder (kjøretøyverksteder, fartsskriververksteder og 

alkolåsverksteder og teknisk leder) 

• Gebyr for tilsyn (fartsskriververksteder) 

• Godkjenning som opplæringsvirksomhet 

• Utstedelse av fellesskapsløyver, eksamen og kompetansebevis 

• Vilkårsparkering 

 

Endringen av gebyrene 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, forskrift om arbeid på kjøretøy, forskrift om fartsskriververksteder, forskrift 

om alkolås, alkolåsverksteder mv., yrkestransportforskriften og forskrift om gebyr for 

parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere. 

 

Bakgrunnen og begrunnelsen for de foreslåtte endringene i gebyrene som kostnadreguleres 

fremgår av vedlagte høringsnotat.  

 

Gebyrer som indeksreguleres for 2022 

Gebyr for dagprøvekjennemerker, påskiltingsgebyr og typegodkjenning blir ikke endret til 

kostnadsriktig i denne omgang. Begrunnelsen for dette er at det i løpet av de neste årene vil 

komme endringer både i regelverk og systemer som vil kunne påvirke gebyrberegningen. 

Det anses derfor på nåværende tidspunkt som lite hensiktsmessig med flere justeringer for 

disse gebyrene over et kortere tidsrom. Det foreslås på bakgrunn av dette at endelig 

fastsetting av kostnadsriktig nivå for disse gebyrene avventes inntil man har fått på plass de 

nye ordningene knyttet til disse gebyrene. Den eneste endringen for disse gebyrene er at de 

indeksreguleres.  

 

Gebyrer som ikke er en del av høringen 

Det innføres godkjenningsgebyr for søknad om godkjenning som trafikklærer, faglig leder, 

trafikkskole og kursarrangør i trafikkopplæringsforskriften. Godkjenningsgebyr innføres 

også for søknad om godkjenning som utrykningsinstruktør, undervisningsansvarlig og 

kursarrangør i utrykningsforskriften. Disse gebyrene er ikke en del av denne høringen, og 

tas inn i en egen høring i forbindelse med endringer i vegtrafikkloven § 27 og ny § 29a. 
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Statens vegvesen har av rasjonaliserings- og effektiviseringshensyn gjort følgende 

dokumenter tilgjengelige på www.vegvesen.no/hoeringer:  

− Høringsbrev 

− Høringsnotat 

− Vedlegg 1: Gebyrsatser 2022  

− Vedlegg 2: Forslag til endringer i forskrift  

 

Høringsfristen satt til 6 uker, med frist for høringsinnspill 3. desember 2021. 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. 

  

 

Divisjon Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

divisjonsdirektør Monika Omholt 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan,  

American Car Club of Norway, Postboks 6006 Sluppen, 7434 TRONDHEIM 

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Ryenesvingen 15, 0680 OSLO 

BILIMPORTØRENES LANDSFORENING, Økernveien 99, 0579 OSLO 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB), Postboks 2014, 3103 

TØNSBERG 

FINANSDEPARTEMENTET, Postboks 8008 DEP, 0030 OSLO 

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO 

FORBRUKERRÅDET, Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO 

FORSVARSDEPARTEMENTET, Postboks 8126 DEP, 0032 OSLO 

Frie Bilimportørers Forening, Nesttunveien 14, 5232 PARADIS 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, Postboks 8112 DEP, 0032 OSLO 

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB, Postboks 6322 Etterstad, 0605 OSLO 

Lastebileiernes Forening, Enebakkveien 133, 0680 OSLO 

LEASEPLAN NORGE AS, Postboks 6019 Etterstad, 0601 OSLO 

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 OSLO 

MA - Rusfri Trafikk, Postboks 752 Sentrum, 0106 OSLO 

Norges Automobil-Forbund (NAF),  
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Norges Bilbransjeforbund, Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND, Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

Norges turbileierforbund 

POLITIDIREKTORATET, Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO 

Roy Ivar 

Trafikkforum, Postboks 83, 2021 SKEDSMOKORSET 

Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening 

 

Kopi 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 

 


