
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 – Forslag til endringsforskrifter 
Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk 
av kjøretøy, forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd, forskrift 14. februar 2018 
nr. 230 om gebyr for uforsikret motorvogn samt forskrift 26. mars 2021 om gebyr 
for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trafikant og kjøretøy 
Kjøretøy 
7. juni 2021 
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Forslag til forskrift om endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om 
bruk av kjøretøy kapittel 2 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 
§ 4, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 36 og § 43, jf. delegeringsvedtak 21. mars 1986 nr. 750, jf. 
delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286 og 
delegeringsvedtak 30. april 2002 nr. 557. 

Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 

 

I 

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

 

§ 2-1 bokstav e skal lyde: 

«e) midlertidig avregistrering: når kjøretøy frivillig avmerkes som avregistrert eller 
kjennemerkene inndras etter vilkårene i § 2-31. Kjøretøyet kan senere påregistreres dersom 
alle vilkårene for registrering er oppfylt.» 

 

§ 2-9 sjette ledd skal lyde: 

«6) Innlevert eller inndratt kjennemerke skal makuleres.» 

 

§ 2-10 skal lyde: 

«§ 2-10. Unntak fra tildelt tegnkombinasjon 

(1) Når det foreligger særlig tungtveiende grunner kan Statens vegvesen, ved enkeltvedtak, 
gjøre unntak fra § 2-9 andre ledd og tildele nytt kjennemerke med ny tegnkombinasjon. 
Med særlig tungtveiende grunner forstås bl.a. forfalsking av kjennemerke, når kjennemerke 
er makulert etter inndragning og kjøretøy som skal bli eller har vært ambassadekjøretøy.» 

 

§ 2-29 fjerde ledd skal lyde: 

«(4) Første ledd gjelder også når kjøretøyet registreres på samme eier(e) etter å ha vært 
midlertidig avregistrert. Eier(e) som ikke bruker Statens vegvesens digitale løsninger må 
legitimere seg ved oppmøte.» 

 

§ 2-31 skal lyde: 
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«§ 2-31.Vilkår for midlertidig avregistrering 

1) Kjøretøy anses midlertidig avregistrert når 

a) kjøretøyets eier(e) eller Statens vegvesen ved henvendelse fra eier(e) avmerker det 
som avregistrert i Kjøretøyregisteret. Eier(e) som ikke bruker Statens vegvesens 
digitale løsninger må legitimere seg ved oppmøte. 

b) politiet, tollvesenet eller Statens vegvesen inndrar kjennemerkene eller 

c) kjennemerkene er inndratt som følge av vedtak om bruksforbud og inndragning 
av kjennemerkene skjer med hjemmel i vegtrafikkloven § 36 nr. 3, og/eller 
bilansvarslova § 19 jf. forskrift om trafikktrygd mv. § 7, anses avregistreringen 
for å være midlertidig, jf. direktiv 2000/53/EF. 

2) Midlertidig avregistrering etter første ledd bokstav a kan bare gjennomføres hvis det er 
minst 5 dager siden kjøretøyet sist ble registrert på samme eier etter § 2-29 fjerde ledd, 
med mindre det har vært endring av registreringsforhold etter § 2-27 i mellomtiden.» 

 

§ 2-32 skal lyde: 

«§ 2-32 Unntak fra vilkår for midlertidig avregistrering 

Når det foreligger særlig tungtveiende grunner kan Statens vegvesen, ved enkeltvedtak, 
gjøre unntak fra bestemmelsen i § 2-31, og fatte vedtak om avregistrering uten at eier(e) 
har avmerket kjøretøyet som avregistrert i Kjøretøyregisteret, og/eller uten at partene har 
legitimert seg. 

Dersom kjøretøyets eier dokumenterer å ha vært i kontakt med offentlig instans på et 
tidligere tidspunkt, kan avregistreringstidspunktet settes til denne datoen.» 

 

§ 2-34 andre ledd skal lyde: 

«(2) Gebyr skal ikke betales når kjøretøyet er avregistrert etter § 2-31 første ledd bokstav a.» 

 

II 

Endringene trer i kraft xx.xx.2022. 
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Forslag til forskrift om endring i forskrift 1. april 1974 nr. 3 om 
trafikktrygd. 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1 april 1974 med hjemmel i bilansvarsloven § 17, § 
19 og § 21. 

 

I 

I forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd gjøres følgende endringer: 

§ 1d tredje ledd skal lyde: 

«Opplysningene oppbevares i sju år etter at motorvognen er slettet fra Kjøretøyregisteret 
eller etter trygdeavtalens opphør.» 

 

§ 1d femte ledd skal lyde:  

«Informasjonssenteret opplyser skadelidte om eierens, den sedvanlige førers eller den 
registrerte innehavers navn og adresse, dersom skadelidte har en berettiget interesse i å få 
disse opplysninger. Informasjonssenteret kan henvende seg til trygdelaget eller 
Kjøretøyregisteret for å få disse opplysningene.» 

 

§ 7 skal lyde: 

«Når Kjøretøyregisteret har mottatt melding om opphør av trygdeavtale i henhold til 
bilansvarslova § 19 første ledd og eier av vedkommende motorvogn ikke har sørget for 
gyldig trafikktrygdavtale eller avregistrering av kjøretøyet, vil dette avmerkes i 
Kjøretøyregisteret med begjæring om inndragning av kjennemerker.»   

 

II 

Endringene trer i kraft xx.xx.2022. 
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Forslag til forskrift om endring i forskrift 14. februar 2018 nr. 230 om 
gebyr for uforsikret motorvogn. 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 14. februar 2018 med hjemmel i lov 3. februar 1961 om ansvar 
for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) § 17a jf. delegeringsvedtak 4. januar 2018 nr. 12 

 

I 

I forskrift 114. februar 2018 nr. 230 om gebyr for uforsikret motorvogn gjøres følgende 
endringer: 

§ 4 første ledd skal lyde: 

«Den som etter bilansvarslova § 15 er ansvarlig for å forsikre motorvogn, skal betale gebyr 
for hvert påbegynte døgn forsikringsplikten etter bilansvarslova ikke er oppfylt. Når det er 
innvilget avregistrering av en motorvogn etter forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av 
kjøretøy § 2-32, skal gebyr betales frem til dato for søknad om avregistrering ble registrert 
mottatt hos Statens vegvesen.» 

§ 4 fjerde ledd skal lyde: 

«Trafikkforsikringsforeningen sender kravet til den som er registrert som eier av uforsikret 
motorvogn, eller den som i henhold til melding om eierskifte er ny eier av motorvognen i 
henhold til informasjon i Kjøretøyregisteret. Hvis det er flere eiere, skal kravet rettes til 
hovedeier.» 

 

II 

Endringene trer i kraft xx.xx.2022. 
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Forslag til forskrift om endring i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om 
visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 2021 med hjemmel i lov 18.juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven)§ 31, § 31a, §31b og 36a og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningen (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

 

I 

I forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen 
gjøres følgende endringer: 

§ 10 bokstav j skal lyde: 

«j) med avregistrert kjøretøy      5 000 kr» 

 

§ 10 andre ledd skal lyde: 

«Dersom føreren av kjøretøyet er en annen enn den som var registrert som eier ved 
overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for bokstav h) og j). Likestilt med eier er den som 
disponerer kjøretøyet ved leie- eller leasingavtale.» 

II 

Endringene trer i kraft xx.xx.2022. 
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