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Hvordan søke på ord og uttrykk i denne brukerveiledningen 
 

Brukerveiledningen er publisert i PDF format, det er mulig å «klikke» i innholdsfortegnelsen 

for å gå direkte til det aktuelle kapittelet. 

For søk på ord eller uttrykk må du la muse-pekeren ligge nederst i vinduet, da vil du få opp 

en meny på dokumentet. 

  

Eksempel fra Mac til venstre og vanlig PC til høyre. 

For å søke på ord og uttrykk på en Mac trykker du på symbolet, da får du 

opp et søkefelt øverst til høyre. 

For å søke på ord og uttrykk på en vanlig PC trykker du på  symbolet, da får du opp et 

søkefelt øverst til venstre. Eventuelt kan du høyreklikke og velge «Søk etter» for å få opp et 

søkefelt. 
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1. Innledning 

1.1. Autosys kjøretøy Bransjeløsning 

Autosys kjøretøy Bransjeløsning er en elektronisk bransjeløsning for eierskifte, 

omregistrering, av- og påregistrering av kjøretøy. Bruk av løsningen forutsetter at det er 

inngått avtale med Statens vegvesen. 

Når du er innlogget i Autosys kjøretøy Bransjeløsning, kan du ikke kjøpe, selge eller 

omregistrere kjøretøy hvor du som privatperson er eier eller medeier. 

 

 

I følgende tilfeller kan verken eierskifter eller omregistreringer startes i løsningen: 

Kjøretøy som er: 

• Etterlyst 

• Vraket 

• Utført fra landet (eksportert) 

• Knyttet til personlig kjennemerke (Eier kan fjerne knytning på DinSide) 

• Militærtaktisk kjøretøy 

• Prototype 

Når ny eier er: 

• Organisasjon uten adresse i Norge 

• Død 

• Konkurs 

• Under avvikling 

• Tvangsoppløst, slettet eller tvangs avviklet 

Når tidligere eier er:  

• Død 

• Konkurs 

• Under avvikling 

• Tvangsoppløst, slettet eller tvangsavviklet 

• Uidentifiserbar kunde (person eller organisasjon som er registrert i 

motorvognregisteret uten fødsel- eller organisasjonsnummer) 

Andre tilfeller: 

• Når det foreligger manglende eierskifteledd i historikken 

Du vil få en feilmelding dersom du forsøker å starte et eierskifte i de tilfellene nevnt ovenfor.  

 

 

I følgende tilfeller kan du gjennomføre eierskifter, starte omregistreringsprosessen, 

inkludert betale avgifter:  

• Kjennemerker er makulerte eller oppbevares på en trafikkstasjon 

• Kjøretøyet har påskiltningsgebyr 

• Kjøretøyet skal registreres som lisensiert rallybil  

• Kjøretøyet skal registreres som lisensiert trial- eller enduromotorsykkel 
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Dersom du starter omregistreringsprosessen i tilfellene nevnt ovenfor, vil du etter å ha betalt 

eventuelle avgifter bli informert om at kjøretøyet må omregistreres på en trafikkstasjon eller 

at påkrevd dokumentasjon må lastes opp. 

 

Bruksforbud, manglende gjennomført periodisk kjøretøykontroll (PKK) eller 

manglende tekniske data: 

Kjøretøy med bruksforbud eller som ikke har gjennomført PKK kan ikke omregistreres. I 

kjøretøybildet vil dette vises i form av en varseltekst; "Bruksforbud: Kjøretøyet er pålagt ny 

periodisk kjøretøykontroll" eller "Bruksforbud: Kjøretøyet er pålagt ny teknisk kontroll". 

Vadis er systemet Statens vegvesen benytter i forbindelse med utekontroll av kjøretøy. 

Kjøretøy med manglende tekniske data kan ikke omregistreres. Dette gjelder følgende data: 

• Registreringsår, totalvekt, kjøretøygruppe avgift og/eller kjøretøygruppe teknisk 

• Egenvekt – kjøretøy yngre enn 30 år 

• Drivstoffkode – kjøretøy under 7500 kg og ikke tilhenger 

• Antall aksler – kjøretøy hvor det er krav om vektårsavgift 

 

Manglende innlevert vognkort del 2 fra et tidligere eierskifte 

Dersom det mangler innlevering av vognkort del 2 fra et tidligere eierskifte vil du ved 

opprettelse av eierskiftesak få informasjon om at dette vognkortet må innleveres før 

kjøretøyet kan omregistreres. 
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1.2. Næringskoder og kjøringens art 

Ny eiers næringskode og kjøringens art må oppgis i forbindelse med omregistrering av 

kjøretøy. 

Følgende regler er lagt inn i løsningen når det gjelder innlegging av data i disse feltene: 

• Ny eier er privatperson: Feltet for kjøringens art er forhåndsutfylt. Det er anledning til 

å endre det som allerede er lagt inn. 

• Ny eier er organisasjon: Feltet for næringskode og kjøringens art skal være 

forhåndsutfylt. Det er anledning til å endre kjøringens art.  

• Ny eier er knyttet til flere næringskoder: Feltet for næringskode og kjøringens art kan 

endres. 

Følgende endringer i kjøringens art kan gjøres: 

Når ny eiers næringskode starter med 45 - 47, 64 - 66 eller 68 kan du endre til kjøringens art 

Utleievogn. 

Når ny eiers næringskode starter med 84 eller 99 kan du endre til kjøringens Forsvaret.  

Når ny eiers næringskode starter med 55 - 56, 69 - 75, 77 - 82, 85 - 88 eller 90 – 97 kan du 

endre til kjøringens art Utleievogn.  

Disse variantene av kjøringens art er tilgjengelige i løsningen: 

• Annen ervervsmessig kjøring 

• Drosje  

• Egentransport 

• Forsvaret (kjøretøy tilhørende forsvaret og leaset kjøretøy med forsvaret som 

leietaker) 

• Kongehuset 

• Leievogn 

• Rutevogn kombinert transport registrert på løyvehaver 

• Rutevogn persontransport registrert på løyvehaver eller kontrakt 

• Utenfor offentlig veg 

• Utleievogn (leaset kjøretøy som ikke registreres på grunnlag av løyve etter 

samferdselslovgivningen) 

• Traktor med bruksbegrensning (dokumentkrav) Endres av eier i på DinSide, se 

kap.6.9.  

 

 

1.3. Hovedenhet og underenhet (avdeling) 

Ved innføring av Autosys kjøretøy Bransjeløsning vil alle kjøp og salg av kjøretøy knyttes til 

innlogget forhandler med et 18 siffer langt identifikasjonsnummer. Dette nummeret er i 

hovedsak oppbygd av forhandlers hovedorganisasjonsnummer og et underenhetsnummer 

(underenhet = avdeling). 
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Noen forhandlere har både hovedenhet og én eller flere avdelinger tilknyttet samme 

hovedorganisasjonsnummer. Feltet for underenhet vil i slike tilfeller bli automatisk fylt ut 

både i forbindelse med eierskifter og på- og avregistreringer. 

Dette gjøres i hovedsak for at kjøretøyet skal kunne knyttes opp mot den spesifikke avdeling 

som brukeren har logget seg på med. Ved å knytte kjøretøyet mot innlogget avdeling vil 

kjøretøyet vises kun i den aktuelle avdelings arbeidsliste, og ikke i arbeidslista til alle 

avdelinger som er tilknyttet hovedorganisasjonsnummeret. 

Underenheter er i de fleste tilfeller ikke juridiske enheter, og vil derfor ikke kunne registrere 

kjøretøy på sitt organisasjonsnummer. Kjøretøy vil i det sentrale motorvognregisteret derfor 

alltid bli registrert på hovedorganisasjonsnummeret, selv om det er avdelingen som 

gjennomfører eierskiftet eller registreringen i løsningen. I dette tilfellet vil derfor kjøretøyet i 

Bransjeløsningen knyttes til både hovedorganisasjon og avdeling. 

NB! Når en hovedenhet starter et eierskifte i Bransjeløsningen vil kjøretøyet/eierskiftet vises i 

arbeidslista til alle avdelinger. Dette fordi eierskiftet er startet av en hovedenhet og derfor ikke 

tilknyttet en spesifikk avdeling. 

Forhandlere uten avdelinger vil ikke ha noen knytning mot underenhet. 

 

 

1.4. Brukerstøtte  

Brukerstøtte for bransjeløsningen er Statens vegvesen Brukerstøtte. 

Kontaktinformasjon til Brukerstøtte: 

Statens vegvesen 

Brukerstøtte 

Postboks 2585 

7737 Steinkjer 

Tlf: 74 12 20 18 

E-post: brukerstotte@vegvesen.no 

 
Spørsmål som gjelder feil eller problemer i betalingsløsningen rettes til Skatteetaten:  

 

Telefon 800 80 000 

Skatteetaten på chat: skatteetaten.no/chat/   
https://www.skatteetaten.no/kontakt 

 

 
Spørsmål om roller og rettigheter i Altinn rettes til Altinn:  

 

Telefon 750 06 000  

https://www.altinn.no/hjelp/   

 

mailto:brukerstotte@vegvesen.no
http://www.skatteetaten.no/chat/
https://www.skatteetaten.no/kontakt
https://www.altinn.no/hjelp/
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1.5. Utsendelse av vedtak ved godkjente eierskifter 

Når et eierskifte opprettet i Autosys kjøretøy Bransjeløsning er godkjent av alle parter vil 

Statens vegvesen sende et vedtaksbrev til selger/kjøper. Vedtaksbrevet sendes fortrinnsvis 

digitalt. Forhandler vil ikke motta vedtaksbrevene. 

 

 

1.6. Logging 

Alle oppslag på kjøretøy og alle endringer blir logget. 

 

 

1.7. Driftsmeldinger 

Dersom det er noe vi ønsker å informere deg om vil dette vises i en melding øverst på 

startsiden i løsningen. Når det er lagt ut meldinger vil dette også signaliseres med at en bjelle 

vises i menyfeltet øverst på siden. 

Du åpner meldingen ved å klikke i "les mer" feltet, og den nyeste meldingen vil alltid ligge 

øverst. 

Etter at du har åpnet og lest meldingen, kan du enkelt lukke den ved å manøvrere tilbake til 

startsiden. 
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2. Roller, tilgang, inn- og utlogging  

2.1. Roller og rettigheter 

Det er forhandler selv som bestemmer hvilke roller og rettigheter hver enkelt bruker skal ha. 

Hvilke roller og rettigheter du har fått tildelt bestemmer hva du får lov til å gjøre og hva du vil 

kunne se av informasjon i Autosys kjøretøy Bransjeløsning.  

I Autosys kjøretøy Bransjeløsning er rollene i hovedsak knyttet til eierskifter, 

omregistreringer og førstegangsregistreringer. Dersom din rolle definerer at du kun har 

tilgang til eierskifter vil du ikke ha tilgang til funksjonalitet og informasjon knyttet til 

omregistrering.  

Det er ikke mulig å ha rollen som gir deg tilgang til å omregistrere kjøretøy uten å samtidig ha 

rollen som gir deg tilgang til å gjennomføre eierskifter, men du kan ha rollen som kun gir deg 

anledning til å gjennomføre eierskifter. 

 

 

2.2. Tilgang, innlogging og utlogging  

Innlogging i Autosys kjøretøy Bransjeløsning gjøres via Statens vegvesens portal. Du må 

autentisere deg i ID-porten med enten MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på 

mobil.  

Dersom du kun har tilgang til en avdeling vil du etter innlogging komme direkte til startsiden. 

Dersom du har tilgang til flere avdelinger må du først velge ønsket avdeling, før du 

videresendes til startsiden. 

Du logger ut av løsningen ved å klikke i feltet for innlogget bruker øverst til høyre i 

toppmenyen og åpner feltet for valg av avdeling. Her vil du finne en knapp «logg ut», som 

logger deg ut av løsningen. 

 

Vi anbefaler at du bruker kun én nettleserfane når du jobber i AKR bransjeløsning. 

Dette er ekstra viktig dersom du jobber med flere avdelinger og endrer innlogget 

avdeling i løpet av arbeidsdagen. Hvis du endrer innloggingssted i en av fanene, så vil 

det også påvirke de andre fanene i nettleseren. 
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2.3. Logikk for funksjonsknapper 

Avhengig av hvilke rolletilganger du har vil du få tilgang til de forskjellige knappene. 

Knappene du ikke har tilgang til vil vises som inaktive eller vil ikke være synlige, avhengig 

av dine tilganger. 

 

 

2.4. Innlogging og valg av avdeling 

 

Dette skjermbildet ser du når du logger inn ved starten av arbeidsdagen. På dette bildet kan du 

kun velge mellom de avdelingene din bruker har tilgang til. 

 

 

Skjermbildet du ser over viser en bruker som er logget på løsningen og har valgt avdeling. På 

dette bildet har brukeren fått tilgang til å navigere mellom startsiden, kjøretøyliste, 

kjøreseddel og kjennemerke, og å bruke søkefeltet. 

 

 

Skjermbildet over viser en bruker som har logget seg inn, og hvilke avdelinger brukeren kan 

bytte til. Pålogget avdeling vises i avdelingsvelgeren øverst til høyre i toppmenyen, og navnet 

på pålogget avdeling vises med oransje skrift. 

Dersom du allerede har valgt en avdeling, er det enkelt å bytte til en annen avdeling. Du 

trenger ikke å logge ut av løsningen, men går bare til avdelingsvelgeren øverst til 

høyre i toppmenyen og velger ny avdeling. Husk på å avslutte det du holder på med før du 

bytter avdeling. 
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2.5. Din Side 

På Din side på www.vegvesen.no/dinside logger din kunde seg inn for å godkjenne eierskiftet. 

Nærmere beskrivelse av hvordan du bruker Din side og selvbetjening finner du til slutt i 

brukerveiledningen. 

 

 

2.6. Adresser 

I løsningen ønsker vi kun å vise den informasjon som er nødvendig for å kunne få 

gjennomført eierskifter og omregistreringer. Adresser vises derfor ikke i løsningen, og 

fremkommer heller ikke på det midlertidige vognkortet. 
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3. Navigasjon i løsningen  

3.1. Toppmeny 

 

 

Toppmenyen i Autosys kjøretøy Bransjeløsning består av: 

• Logo (lenke til startsiden) 

• Lenke til startsiden (arbeidslista) 

• Lenke til kjøretøylista 

• Lenke til kjøreseddel 

• Lenke til kjennemerker  

• Søkefelt hvor du kan søke på kjennemerke, og ved treff åpnes kjøretøybildet 

• Lenke til driftsmeldinger (bjelle) 

• Lenke til brukerveiledningen (spørsmålstegn) 

• Avdelingsvelger 
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4. Oppslagsbilder 

4.1. Arbeidsliste (startside) 

Arbeidslista finner du som startside, eller ved å trykke på logoen til Statens vegvesen øverst i 

venstre hjørne.  

Her finner du en oversikt over alle kjøretøy som er under arbeid, og du vil også se kjøretøy 

som er ferdig omregistrert til ny eier.  

Dersom du er innlogget som en underenhet, vil du i arbeidslista se kjøretøy behandlet eller 

under behandling av hovedenheten. 

 

Eierskifte og registrering 

 

Når du står i fanen "Eierskifte og registrering" vil du se følgende kolonner: 

Sist endret For eksempel sist det ble lagt inn et eierskifte, eller sendt en godkjenning 

Status    Hvilken status kjøretøyet har i en eierskifte- eller registreringsprosess 

Dok.status   Status på dokumentasjon som er sendt til saksbehandling 

Kjennemerke Her ser du både registreringsnummer og hvilken farge kjennemerket har 

Kjøretøy   Merke, handelsbetegnelse (modell), registreringsår og farge 

Gjelder  Her ser du om det gjelder eierskifte til, eierskifte fra, eller omregistrering 

Eiere    Kjøper eller selgers navn 

Opprettet av Navn på bransjebruker 

Valg    Du får opp knapper med tilpassede alternativer for hvert kjøretøy. 

Du kan sortere i lista ved å klikke på overskriften i den enkelte kolonnen.  

"Sist endret" vil være standard sortering, og det vil automatisk sorteres etter dette når du åpner 

arbeidslista. 
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Førstegangsregistrering 

 
 

Når du står i fanen "Førstegangsregistrering" vil du se følgende kolonner: 

Sist endret 
For eksempel sist det ble lagt inn et eierskifte, eller sendt en 

godkjenning 

Status    Hvilken status kjøretøyet har i en eierskifte- eller registreringsprosess 

Dok.status   Status på dokumentasjon som er sendt til saksbehandling 

Ordrenr. Her vil du se ordrenummer dersom det er lagt inn 

Understellsnummer 
Når kjøretøyet har blitt registrert vil du her se registreringsnummeret 

og hvilken farge kjennemerket har 

Kjøretøy   Merke, handelsbetegnelse (modell), registreringsår og farge 

Eiere    Eier og eventuelt medeiers navn 

Opprettet av Navn på bransjebruker 

Valg    Du får opp knapper med tilpassede alternativer for hvert kjøretøy 

Du kan sortere i lista ved å klikke på overskriften i den enkelte kolonnen.  

«Sist endret» vil være standard sortering, og det vil automatisk sorteres etter dette når du 

åpner arbeidslista. 
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Knappene til høyre i bildet: 

 

Her kommer du direkte til eierskiftebildet for dette kjøretøyet. 

 

Denne knappen kan du trykke på for å godkjenne et eierskifte 

uten å åpne eierskiftebildet. 

 

Denne knappen kan du trykke på for å avvise et eierskifte uten 

å åpne eierskiftebildet. 

 

Brukes når du ønsker å gå direkte til omregistrering fra 

arbeidslista. 

 

Denne knappen kan du bruke for å gå til utskrift av midlertidig 

vognkort. 

 

Vil vises om alle vilkår er ok. Du kan da oppdatere og 

registrere kjøretøyet direkte fra arbeidslista. 

 

Denne knappen kan du trykke på for å gå til Skatteetaten. 

 

Brukes når du ønsker å oppdatere og fjerne en sak der 

omregistrering er fullført ved trafikkstasjon. 

 

Om det finnes flere enn to knapper i kolonnen for valg, så vil 

du kunne trykke på "Mer" for å se alle valgene. 

 

Vil vises på de kjøretøyene som er registrert eller har en sak 

som er avvist, og du kan trykke på denne knappen for å fjerne 

kjøretøyet fra arbeidslista. 

 
Denne knappen kan du trykke på dersom du ønsker å sende din 

kunde en påminnelse om å godkjenne eierskifte. 

 

I feltet for hvert enkelt kjøretøy kan du i tillegg til knappene, trykke på: 

• Kjennemerket for å gå til kjøretøybildet 

• Annet sted i feltet for kjøretøyet, for å gå direkte til eierskifte/omregistrering 
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4.2. Kjøretøyliste 

Kjøretøylisten viser kjøretøy der siste registrering/eierskifte er gjort i Autosys Bransjeløsning. 

 

Når du står i AKR klikk på "Kjøretøyliste" øverst på siden. 

 

 

Når du har klikket på "Kjøretøyliste" kommer du til denne siden.  

 

Er du logget inn som en avdeling vil du ved å åpne kjøretøylista se kjøretøy tilknyttet din 

avdeling. Du kan også velge å se kjøretøyliste for kjøretøy som kun er tilknyttet din 

hovedenhet.  

Du kan flytte kjøretøy som kun er tilknyttet din hovedenhet, slik at de kun vises på din 

avdelings kjøretøyliste. 

Øverst i kjøretøylisten kan du i en nedtrekksliste velge å sortere på registreringsstatus: 

• Alle 

• Avregistrert 

• Registrert 

I kolonnene vil du se: 

• Kjennemerke: Registreringsnummer (Her kan du trykke for å komme til 

kjøretøybildet). 

• Kjøretøy: Merke, Handelsbetegnelse, Registreringsår, Farge 

• Registreringsstatus 

• Eid f.o.m. 

Nederst på siden vil du se totalt antall kjøretøy som er i kjøretøylisten og du kan du velge i en 

nedtrekksliste antall kjøretøy som skal vises pr. side (10,20,40). Du kan også bla frem og 

tilbake.    

Dersom du er logget inn som hovedenhet vil du ikke kunne se kjøretøylista til eventuelle 

avdelinger/underenheter. 

Hvis antall kjøretøy i lista er over 500, vil du ikke få opp kjøretøylista, men må søke fram 

kjøretøy enkeltvis. 
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4.3 Kjøretøyrapport 

 

Når du står i AKR klikk på "Kjøretøyliste" øverst på siden. 

 

    

Når du har klikket på "Kjøretøyliste" kommer du til dette bildet. 

Velg "Kjøretøyrapport".  

Du finner rapporten nederst på siden når den er ferdig opplastet. 

Når du klikker på knappen for å åpne, vil rapporten åpnes i Excel format. 

Kjøretøyrapporten vil vise følgende:   

Navn og org.nr. for enheten jeg er innlogget som overskrift og kolonnene: 

• Kjennemerke 

• Merke 

• Handelsbetegnelse 

• Registreringsår 

• Farge 

• Leasingtaker med fødselsdato og navn eller org.nr. og navn 

• Registreringsstatus 
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4.4. Kjøretøybildet 

 

Når du søker frem et kjøretøy eller trykker på kjennemerket i et annet bilde, vil du komme inn 

i kjøretøybildet. 

 

Øverst i bildet får du se de knappene du har tilgjengelig til dette kjøretøyet. 

Videre vil du få informasjon om:  

 

GENERELT 

Eierinformasjon (uten adresser): 

• Eier 

• Medeier 

• Leasingtaker 

• Underenhet 
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Kjøretøyinformasjon: 

• Merke og handelsbetegnelse 

• Farge på kjøretøy 

• Kjøretøyklassifisering 

• Understellsnummer 

• Bruktimport 

• Oppbygd med avgiftsfritak 

• Kjøringens art 

Kjennemerkeinformasjon: 

• Kjennemerkefarge 

• Kjennemerkestørrelse 

• Tidligere kjennemerke (Vises når du søker på siste registrerte kjennemerke før et 

bytte, i de tilfeller det har forekommet bytte av kjennemerke) 

 

 

REGISTRERING: 

• Reg. første gang 

• Reg. første gang Norge 

• Registrert på eier 

• Registreringsstatus 

• Kjennemerkeinformasjon (Felt vises kun dersom det er informasjon om av- eller 

påregistrering) 

 

 

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL (PKK): 

Her får du opplysninger om siste PKK. Dersom kjøretøyet er nytt vil dette feltet være tomt 

frem til første PKK er gjennomført 

Du får også opplysninger om hva som er frist for neste PKK. 

 

KJENNEMERKER 

Kjennemerkepanelet vises i kjøretøybildet i følgende tilfeller: 

Midlertidig avregistrert uten innlevering av kjennemerker, med antall oppbevart hos 

Eier/Bransje. 

Her vises: 

Antall kjennemerker Meldt tapt 

Antall kjennemerker Makulert 

Antall kjennemerker Funnet/innlevert 

Hos eier 

Hos bransje 
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Eksempler på hvordan dette vil vises: 

 

Dersom kjennemerker er meldt tapt vises det slik.   

 

 

Dersom kjøretøyet er midlertidig avregistrert uten innlevering av kjennemerker, vises antall 

oppbevart hos eier eller bransje. 

 

TILLEGGSGODKJENNINGER: 

Dersom kjøretøyet har en eller flere tilleggsgodkjenninger (eksempel: lærevogn) finner du 

informasjon om dette her. 

 

MERKNADER: 

Dersom kjøretøyet har vognkortmerknader og/eller typegodkjenningsmerknader finner du 

informasjon om disse her. 

I kjøretøybildet finner du også linker til: 

Kjøretøydetaljer Statens vegvesen sin side med kjøretøyopplysninger 

Brønnøysundregistrene Oversikt over bl.a. heftelser på kjøretøyet 

Det er ikke mulig å gjøre oppslag på års- og dagsprøvekjennemerker. 
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4.5 Laste opp dokumenter i registreringssak 

Dersom kjøretøyet har teknisk godkjenning som krever dokumentasjon, må dokument lastes 

opp før registrering.  

For noen kjøretøy vil det være teknisk godkjenning som bestemmer kjøringens art. Den kan 

ikke endres. 
 

Et eksempel er skolevogn: 

  

 

Ved registrering av kjøretøy med tilleggsgodkjenning skolevogn vil kjøringens art alltid være 

"Lærevogn". 

Påkrevd dokumentasjon som må lastes opp: Disposisjonsrett Lærevogn. 

 

Dokumentasjon er kun påkrevd for personbil og varebil (kjøretøy med teknisk kjøretøygruppe 

M1, M1G, N1, N1G). 

 

Det må dokumenteres at opplæringsinstitusjonen skal være eier, eller ved at kopi av leie- eller 

leasingavtale vedlegges.   

Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i 

form av registreringsnummer eller understellsnummer.  

 

Du må laste opp dokumentasjonen, før registreringen kan sendes til saksbehandler hos Statens 

vegvesen for behandling.  
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Filer kan legges til ved å dra og slippe, eller du kan velge filer som er lagret på din pc. 

Filnavnet kan ikke inneholde spesialtegn, men kan inneholde bokstaver, tall, bindestrek 

stor og liten og punktum. 

 

 
 

Velger du å laste opp dokumentasjon får du opp dette bildet.  

Søk opp lagret dokument på din pc ved å klikke på "Velg fil". 

Når dokumentet er lastet opp, huk av for "Disposisjonsrett lærevogn" og klikk på "Legg til". 

 

 

 

I vilkårsboksen vil du se at Dokumentasjon må godkjennes. 

Registreringen sendes til saksbehandling hos Statens vegvesen ved å klikke på "Send til 

saksb." øverst til høyre.  
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Når saken er sendt til saksbehandling ser du følgende knapper øverst til høyre: "Avbryt" 

"Trekk tilbake" for å endre registreringssaken, eller legge til/slette dokumentasjon 

 

 
 

Når du har valgt å trekke tilbake, åpnes registreringssaken på nytt. 

Du kan slette opplastede dokumenter ved å trykke på søppelbøtten til høyre i linja for 

dokumentet du vil slette.  

Velger du å trykke på blyanten til høyre i linja kan du endre/legge til dokumentasjon.  

Når du er ferdig, kan du sende saken til saksbehandling hos Statens vegvesen på nytt ved å 

klikke på "Send til saksb." øverst til høyre.  

 

 

I arbeidslisten vil du se at registreringen er påbegynt og kolonnen "Dok. status" viser at 

registreringen venter på godkjenning.  

Når saksbehandler hos Statens vegvesen har godkjent, endres status til "OK" og du kan 

fullføre registreringen i bransjeløsningen.  

Hvis saken blir avvist av saksbehandler, endres "Dok. status" til "Mangler" og du kan åpne 

saken for å se årsak til at dokumentasjonen ikke er godkjent. 
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4.6 Dokumentstatus i arbeidslisten 

 
 

 I arbeidslistene "Eierskifte og registrering" og "Førstegangsregistrering" vil kolonnen 

"Dok.status" vise følgende status: 

• OK (Godkjent av saksbehandler hos Statens vegvesen) 

• Må godkjennes (Venter på saksbehandling hos Statens vegvesen) 

• Mangler (Opplasting av dokument mangler eller avvist av saksbehandler hos Statens 

vegvesen) 

Om du ønsker å gjøre endringer på en registreringssak som er sendt til saksbehandling hos 

Statens vegvesen har du fortsatt mulighet til å trekke tilbake saken.  

Dette gjøres ved å åpne saken og klikke på "Trekk tilbake".   

 

Godkjent opplastet dokument 

Når dokumentasjonen er godkjent av saksbehandler hos Statens vegvesen vil "Dok.status" i 

arbeidslisten vise "OK" og du kan fortsette registreringen. 
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Avslag på opplastet dokumentasjon 

 

 

Når du har åpnet en sak med status "Mangler" i arbeidslisten, vil du se årsaken til at 

dokumentasjon ikke er godkjent.   

Dersom et dokument ikke er godkjent vil du se en av følgende årsaker: 

• Uleselig dokument 

• Feil dokument 

• Annen årsak 

Ved årsak "Feil dokument" eller "Annen årsak", vil du kunne se begrunnelse i tekstfeltet. 

Du har da mulighet til å slette dokumentasjonen og laste opp ny for så å sende tilbake til 

saksbehandler hos Statens vegvesen for ny behandling. 

Du kan slette opplastet dokumentasjon ved å trykke på søppelbøtten til høyre i linja for 

dokumentet du vil slette. 
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5. Eierskifte 

Alle eierskifter skal i hovedsak godkjennes elektronisk, ved at kjøper eller selger logger inn i 

selvbetjeningsløsningen og godkjenner. 

Når du som bruker sender et eierskifte til din kunde for godkjenning betyr dette at du 

automatisk har godkjent eierskiftet på vegne av den forhandler du er innlogget som. 

Det er også mulig å godkjenne eierskiftet ved oppmøte på en trafikkstasjon. Da må den parten 

som ikke godkjenner elektronisk (kjøper eller selger) selv møte opp, legitimere seg og levere 

fullstendig utfylt eierskiftemelding med egen signatur. Et eierskifte er gjennomført når alle 

parter har godkjent. 

Kjøper kan nå starte et eierskifte i selvbetjeningsløsningen på kjøretøy som du som forhandler 

eier. Når kjøper starter et slikt eierskifte fra selvbetjening vil du kunne se dette i arbeidslista, 

under fanen «Eierskifte og registrering». Her kan du godkjenne eller avslå kjøpers forespørsel 

om eierskifte. 

 

 

5.1. Kjøp av kjøretøy (innbytte) 

Du kan kjøpe både registrerte og avregistrerte kjøretøy, også kjøretøy hvor siste eier ikke har 

omregistrert kjøretøyet. 

 

 

Ved kjøp av kjøretøy (innbytte) startes eierskifteprosessen ved å gjøre oppslag på et kjøretøy i 

kjøretøybildet. Når kjøretøyet du skal kjøpe er søkt frem, trykker du på knappen "Start 

eierskifte". 
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Eierskiftebildet vises og informasjon om tidligere eier (selger) og ny eier (kjøper) er allerede 

utfylt. Før du sender eierskiftet til godkjenning kan du angi om du vil sende varsel til din 

kunde, noe vi anbefaler at du alltid gjør. Du kan velge mellom e-post og SMS, og kunden 

mottar da et varsel om at du har sendt eierskiftet til godkjenning. Du kan også angi om du vil 

motta et varsel når kunden godkjenner eller avviser eierskiftemeldingen. 

 

 

Kjøper du et påregistrert kjøretøy blir dette automatisk avregistrert når alle parter har godkjent 

eierskiftet. Du må derfor bekrefte at du håndterer kjennemerkene som beskrevet i bildet 

nedenfor, før du får lov til å sende eierskiftemeldingen. 
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Når eierskiftet er sendt til godkjenning vil kjøretøyet legge seg i arbeidslista. 

 

 

 

Hvis ny eier/medeier eller tidligere eier/medeier ikke har godkjent eierskiftet, vil du kunne 

sende påminnelse.  

Knappen for påminnelse finner du i arbeidslista for eierskifte og registrering. 
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Når du klikker på knappen for å sende påminnelse til eier/medeier som ikke har godkjent vil 

dette vinduet vises. 

Her kan du velge varslingskanal og endre mobilnummer/epost. 

 

 

Dersom det mangler godkjenning fra både eier og medeier vil det vises slik.  



Brukerveiledning for Autosys kjøretøy bransjeløsning 33 

 

 

Når eierskiftet er godkjent vil dette også vises når du åpner eierskiftebildet for det konkrete 

kjøretøyet. 

 

 

 

 

 

5.2. Salg av kjøretøy 

 

Det er ikke mulig å gjennomføre eierskifte/registrering dersom det er bestilt 

erstatningskjennemerker og disse ikke er mottatt. 

Erstatningskjennemerker skal ikke bestilles dersom kjøretøyet er ombygd og det kreves nye 

kjennemerker (farge/størrelse). Registrering må da gjennomføres ved en trafikkstasjon.  
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Når du skal selge et kjøretøy som du eier er det to mulige måter å starte et eierskifte på. Du 

kan søke frem kjøretøyet i kjøretøybildet for så å trykke på knapp "Start eierskifte", eller du 

kan starte eierskiftet fra arbeidslista ved å trykke på knapp "Nytt eierskifte" (dersom det 

forrige eierskiftet fortsatt ligger der). 

NB! Dersom du selger et påregistrert kjøretøy (eksempelvis en påregistrert 

demonstrasjonsbil) til eier som ikke er bruker av Autosys kjøretøy Bransjeløsning blir 

kjøretøyet ikke automatisk avregistrert. 

I eierskiftebildet må du legge inn ny eier ved å fylle inn fødselsnummer, 

organisasjonsnummer eller d-nummer. Du kan også legge inn ny medeier, og underenhet 

dersom kunden er en organisasjon/bedrift.  

Dersom ny eier har d-nummer og du ikke får treff må kunden selv kontakte Skatteetaten.  

 

 

 

 

I skjermbildet under er det lagt til medeier 

 

På samme måte som ved kjøp av kjøretøy kan du angi om du vil sende varsel til din kunde, og 

om du vil motta varsel når kunden godkjenner eller avviser eierskiftemeldingen. 
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Når du har sendt eierskiftet til godkjenning vil du kunne følge status på saken i arbeidslista. 

Som vist i eksempelet i skjermbildet under har ikke ny eier godkjent eierskiftet og status er    

"Venter på godkjenning". 

 

 

Du kan også se status på saken ved å åpne eierskiftebildet. 

 

 

I arbeidslista ser du også status på saken. I dette tilfellet har to av tre parter godkjent 

eierskiftet. 
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Dette kan du også se nederst til høyre i eierskiftebildet. 

 

 

Nå er eierskiftet godkjent av alle parter og dette markeres med en grønn strek. 

 

 

Den samme informasjonen finner du ved å åpne eierskiftebildet. 
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5.3. Salg av kjøretøy til eier/medeier under 18 år 

 

 

Ved eierskifte der eier/medeier er under 18 år vil eierskiftebildet nå se slik ut. 

Nå skal det skrives ut, signeres og skannes inn et skjema for "Bekreftelse mindreårig eier". 

Skjemaet kan hentes på vår side på vegvesen.no, lenke her: 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere 

I tillegg til dette skjema må du som forhandler laste opp nødvendig ID fra den mindreårige 

og/eller vedkommendes verger. 

 

Hvis en mindreårig på grunn av funksjonshemming eller annen helsetilstand ikke er i stand til 

å signere eller å gjøre seg opp en mening om saksforholdet, er det ikke krav om at den 

mindreårige må signere eller møte opp. For eier over 12 år som ikke er i stand til å signere 

selv er det tilstrekkelig at vergen bekrefter at den mindreårige ikke er i stand til å signere. I 

disse tilfellene skal vergen skrive «ikke i stand» eller «not able» i feltet hvor underskriften til 

den mindreårige skulle vært på skjema for "Bekreftelse mindreårig eier".  

 

Når et eierskifte er startet skal dokumentasjon lastes opp via dokumentpanelet. 

Når eierskiftet er ferdig fra deg som forhandler, sendes den til saksbehandler hos Statens 

vegvesen for godkjenning. Dokumentasjonen må godkjennes av Statens vegvesen før du kan 

omregistrere kjøretøyet. 

Benytt knappen "Send til saksb." øverst til høyre. 

 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/for-forhandlere
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Eierskiftet vil se slik ut når du har sendt saken til Statens vegvesen. 

Når Statens vegvesen har sett på dokumentasjonen som du har lastet opp vil du få melding om 

dette. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, kan du få beskjed om å laste opp ny 

dokumentasjon. 

 

Når dokumentasjonen er godkjent av Statens vegvesen vil saken i bransjeløsningen se slik ut: 

 

 

Her ser du at "Dokumentasjon – OK" og eierskiftet er gjennomført. 
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Registrering av henger med egenvekt under 350kg 

 

Inntil videre vil dokumentasjonskrav for registrering av henger med egenvekt under 350kg 

være det samme som for andre kjøretøy.  

 

Når du har lagt inn ny eier under 18 år, vil du få to alternativer for Signatur: "Signere i 

selvbetjening", og "Signere på skjema". Velg "Signere på skjema" da det ikke er mulig for 

ny eier å godkjenne i selvbetjening. 

 

 

Generelt om krav ved registrering på mindreårige: 

• Når den mindreårige har to verger: Det må lastes opp legitimasjon fra begge vergene. 

Den ene kan evt. ha fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre. 

• Verge alene: Dersom den mindreårige kun har én verge må det bekreftes på skjema 

«Bekreftelse mindreårig eier» at vedkommende er verge alene i tillegg til at 

legitimasjon lastes opp.  

Kravet til oppmøte med fremvisning av ID er i utgangspunktet knyttet til hvem som skal 

bekrefte eierskapet. Det bemerkes for øvrig at mindreårige er avskåret fra å bruke 

selvbetjeningsløsningen på nett, og må derfor identifiseres som nevnt ovenfor.  

Rutine for forhandler i forbindelse med registrering på mindreårige uten oppmøte på 

trafikkstasjon 

Vilkår som må være til stede for at forhandler kan registrere på mindreårig ved laste opp 

dokumentasjon til godkjenning hos Statens vegvesen: 

• Vergene skal legge frem egen legitimasjon for forhandler. Legitimasjonen må lastes 

opp i registreringssaken. Hvis bare én verge møter opp, må vedkommende ha fullmakt 

og kopi av legitimasjon fra den andre. Hvis den mindreårige bare er tildelt én verge, er 

det nok at denne viser frem legitimasjon. Vergen må imidlertid bekrefte på skjema 

«Bekreftelse mindreårig eier» at vedkommende er verge alene. 

 

Krav til legitimasjon og signering i kjøpekontrakt ved salg til mindreårige 

Vi anbefaler videre at forhandler inngår en kjøpekontrakt med den mindreårige, som er i 

samsvar med gjeldende kjøpsrettslig regelverk. Følgende krav gjelder til signeringen av 

kjøpekontrakten: 

• Mindreårig under 12 år: Vergen(e) må signere kontrakten. Den ene kan eventuelt ha 

fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre: Det er ikke nødvendig med signatur 

fra den mindreårige. 

• Mindreårig over 12 år: De samme kravene gjelder som for mindreårig under 12 år, 

men det kreves i tillegg signatur fra den mindreårige.   
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5.4. Salg av kjøretøy til annen forhandler som bruker Autosys kjøretøy 

Bransjeløsning 

Du kan selge ett eller flere kjøretøy til en annen forhandler som bruker løsningen. Når du 

sender eierskiftet kan den andre forhandleren godkjenne eller avvise eierskiftet i løsningen.  

Se også kapittel «Gjennomføre flere eierskifter i en operasjon». 

 

 

5.5. Kjøp av kjøretøy fra annen forhandler som bruker Autosys kjøretøy 

Bransjeløsning 

Du kan kjøpe ett eller flere kjøretøy fra en annen forhandler som bruker løsningen. Når du 

sender eierskiftet kan den andre forhandleren godkjenne eller avvise eierskiftet i løsningen.  

Se også kapittel «Gjennomføre flere eierskifter i en operasjon». 

 

 

5.6. Utlevering av kjennemerker uten registrering 

Knappen «Utlever uten registrering» brukes når du selger et kjøretøy, og ny eier ikke ønsker å 

omregistrere i bransjeløsningen. Du kan da selge bilen avregistrert, og sende kjennemerkene 

med kjøretøyet. 

Ny eier kan da omregistrere kjøretøyet ved en trafikkstasjon, eller i selvbetjening uten at 

kjennemerkene må innleveres. Dette gjelder også for salg til forhandler som ikke er 

bransjebruker. 

 

 

Når du har gjennomført et eierskifte, og står i Kjøretøybildet vil du kunne klikke på knappen 

«Utlever uten registrering». 
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Du vil da få denne meldingen. Klikk godkjenn for å gå videre. 

Kjøretøyet kan da ikke lenger omregistreres i bransjeløsningen. 

NB: Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert.  

 

 

Når du har godkjent utlevering av kjennemerker vil kjøretøybildet vises slik. 

Kjøretøyet vil da vises som avregistrert, og kjennemerkene står som oppbevart hos eier. 

 

 

5.7. Åpne eksisterende eierskifte 

 

Du kan åpne eksisterende eierskiftesaker fra arbeidslista eller ved å søke frem kjøretøyet i 

kjøretøybildet. Her vises detaljer i saken, blant annet tidspunktet for når du sendte saken til 

godkjenning. Illustrasjonen av bilen øverst i skjermbildet viser også saksstatus. 
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5.8. Godkjenne/avvise eierskifter startet av en annen part 

Et eierskifte kan også startes av en annen part. Eier av et kjøretøy kan ved å logge seg inn på 

Din side på vegvesen.no, eller i Autosys kjøretøy Bransjeløsning om det er en forhandler, og 

sende deg en melding om eierskifte som du kan godkjenne eller avvise i løsningen. 

Dersom kjøretøyet er registrert vil kjøretøyet automatisk avregistreres når du godkjenner 

eierskiftet. Du må derfor bekrefte meldingen om håndtering av kjennemerker. Når du 

godkjenner eierskifter startet i selvbetjeningsløsningen på Din side på vegvesen.no forutsettes 

det derfor at du som forhandler er i besittelse av kjøretøy og kjennemerker. 

 

 

Eierskiftet kan godkjennes eller avvises direkte i Arbeidslista 

 

 

Du kan også velge å åpne eierskiftet, og godkjenne eller avvise. 
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5.9. Avbryte eierskifter etter at varsel om eierskifte er sendt, men før 

alle har bekreftet 

 

Du kan avbryte et eierskifte før alle parter har bekreftet. Ved å gå inn på en åpen eierskiftesak 

hvor ikke alle har bekreftet vil det vises en knapp "Avbryt eierskifte". Når du trykker på 

denne knappen vil eierskiftet bli avbrutt, og dersom du ved opprettelsen av eierskiftet valgte å 

sende et varsel til kunden vil kunden nå få et varsel om at eierskiftet er avbrutt. Dersom du 

ikke valgte å sende varsel, vil kunden heller ikke få varsel om at du nå har avbrutt eierskiftet.   

Når du som forhandler avbryter en eierskiftesak, vil saken ikke lenger vises i arbeidslista. 

 

 

 

5.10. Avbryte eierskiftesak dersom vilkår for eierskifte ikke lenger er 

oppfylt 

Autosys kjøretøy Bransjeløsning vil avbryte eierskifter i de tilfeller hvor vilkårene for 

eierskifte ikke lenger er oppfylt. Dette vil kunne skje i perioden etter at eierskiftet er sendt til 

godkjenning, men før alle har godkjent. Dersom du ved opprettelsen av eierskifte valgte å 

sende et varsel til kunden vil kunden nå få et varsel om at eierskiftet er avbrutt. Dersom du 

ikke valgte å sende varsel, vil kunden heller ikke få varsel om at eierskiftesaken er avbrutt.   

Når en eierskiftesak blir avbrutt på denne måten, vil du kunne gjenfinne saken i arbeidslista 

hvor den har fått status "Avvist". Du kan da enten fjerne saken eller starte et nytt eierskifte. 

Eksempler som kan føre til at eierskiftet avbrytes kan være: Kjøretøyet har blitt 

vraket, eksportert eller er etterlyst. Andre årsaker kan være at tidligere eller ny eier er død 

eller konkurs. 
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5.11. Avbryte eierskifter automatisk 

Dersom et eierskifte ikke er godkjent av alle parter innen 10 dager vil eierskiftet automatisk 

avbrytes. Hvis du ved opprettelsen av eierskifte valgte å sende et varsel til kunden vil kunden 

nå få et varsel om at løsningen har avbrutt eierskiftet. Hvis du ikke valgte å sende varsel, vil 

kunden heller ikke få varsel om at saken er avbrutt.   

 

Når en eierskiftesak avbrytes automatisk etter 10 dager, vil du kunne gjenfinne saken i 

arbeidslista hvor den har fått status "Avvist". Du kan da enten fjerne saken eller starte et nytt 

eierskifte. 

 

 

5.12. Gjennomføre flere eierskifter i en operasjon 

Du kan gjennomføre flere eierskifter i samme operasjon. Dette gjelder både ved kjøp og salg 

av kjøretøy. Maksimalt antall kjøretøy du kan opprette eierskifte på i en operasjon er 50. Husk 

at den som skal godkjenne eierskiftene må godkjenne hvert eierskifte enkeltvis. Dersom du 

skal kjøpe flere kjøretøy i en operasjon må du være klar over at alle kjøretøyene du ønsker å 

kjøpe må kjøpes fra samme eier. Dersom du skal selge flere kjøretøy i en operasjon må du 

være klar over at alle kjøretøyene du ønsker å selge må selges til samme eier. 

 

 

Du søker først frem et kjøretøy som du ønsker å kjøpe eller selge, trykker på knapp for "Start 

eierskifte" og kommer så til eierskiftebildet. Her kan du legge til flere kjøretøy ved å søke 

frem kjøretøy og legge disse til i lista over kjøretøy du ønsker å starte eierskifte på. 
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Dersom du har lagt til feil kjøretøy, kan dette enkelt fjernes fra lista ved å trykke på 

søppelkassen på høyre side i skjermbildet. 
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Når du har lagt til alle kjøretøyene du ønsker å kjøpe eller selge trykker du på knappen "Send 

til godkjenning". Du må bekrefte at du håndterer kjennemerkene som beskrevet i bildet 

ovenfor før du får lov til å sende eierskiftemeldingene. 

 

 

Når du har sendt eierskiftene til godkjenning vil resultatet vises som en melding øverst i 

skjermbildet. Dersom noen av kjøretøyene ikke gikk gjennom ved sending, vil du også få 

beskjed om dette i form av en melding med rød bakgrunn. 
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6. Omregistrering 

Merk at registrering av ny- eller samme eier ikke kan fullføres dersom kjennemerkene ikke er 

hos forhandler. 

Starte omregistrering - fra arbeidslista, fullført eierskifte eller kjøretøybildet 

 

Starte omregistrering fra Arbeidslista. 

 

 

Starte omregistrering fra Eierskifte. 

 

 

Starte omregistrering fra Kjøretøybildet. 
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Når du har valgt å starte en omregistrering vil du få opp omregistreringsbildet. 

Næringskode og kjøringens art er forhåndsutfylt, men kan ev. endres når ny eier er en 

organisasjon. Det er ikke mulig å redigere næringskode og kjøringens art når ny eier er en 

privatperson. 

Du kan legge til leasingtaker og/eller underenhet ved å klikke på lenker nederst til venstre. 

Til høyre i bildet får du se hvilke vilkår som må oppfylles for å gjennomføre 

omregistreringen. 

 

Automatisk omregistrering av kjøretøy – manglende oppdatering av status i arbeidsliste 

Hver dag kjører Statens vegvesen en automatisk jobb som omregistrerer kjøretøy hvor alle 

vilkår for registrering er til stede. 

Dette betyr at dersom du som forhandler har solgt et kjøretøy og gjennomført eierskiftet, men 

ikke gjennomført registreringen, vil omregistreringen bli gjennomført automatisk neste dag.  

Dette gjelder registrerte kjøretøy, og vil typisk kunne skje med eksempelvis tilhengere hvor 

det ikke er krav om forsikring eller avgifter. 

Når omregistreringen skjer automatisk, vil ikke status på saken i arbeidslisten oppdateres. 

Dersom du ønsker å fjerne saken fra arbeidslisten kan du trykke på "Fjern"-knappen. 
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6.1. Beskrivelse av vilkår (oppfylt/ikke oppfylt) 

Vilkår som er oppfylt for å gjennomføre en omregistrering er merket med grønn hake. 

Vilkårene som ikke er oppfylt er merket med et rødt kryss. 

 

Skyldige avgifter:  Det blir opplyst om det er gjenstående avgifter som må betales. Det 

blir ikke gitt opplysninger om beløp. 

 

Forsikring:  Det blir ikke opplyst om forsikringsselskap, men kun om kjøretøyet 

er forsikret eller ikke. 

 

PKK:  Her vil du også få oppgitt frist for periodisk kjøretøykontroll (PKK) 

 

 

 

 

6.2. Forsikring 

 

For å kunne registrere et kjøretøy, må det foreligge en forsikringserklæring fra et 

forsikringsselskap. Erklæringen må være registrert på eier.  

Tilhengere er fritatt fra kravet om forsikring.  

Du vil ikke kunne se om det ligger inne en forsikring på kjøretøyet i andre tilfeller enn i 

vilkårssjekken ved omregistrering, og det foreligger ikke opplysninger om forsikringsselskap. 

Dersom ny eier er selvassurandør vil dette fanges opp av TFF (trafikkforsikringsforeningen), 

og det vil ikke være krav til å melde inn forsikring på kjøretøyet.  
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6.3. Avgifter 

Omregistreringsavgift: 

 

Du får informasjon om det må betales avgift eller ikke. Informasjon om beløp får du først når 

du kommer over til Skatteetatens betalingsløsning. 

 

Fritak for omregistreringsavgift:  

I noen tilfeller vil det være fritak for omregistreringsavgift for et kjøretøy. Da vil ikke 

omregistreringsavgift vises som et vilkår.  

Disse tilfellene er: 

• Feilaktig omregistrert 

• Kjøretøy som er 30 år eller eldre 

• Omregistrering som gjennomføres til og med 60 dager etter siste omregistrering med 

betalt omregistreringsavgift 

• Kjøretøygrupper som er fri for omregistreringsavgift  

• Sletting eller bytting av eier/medeier 

• Kjøretøy registrert som elbil 
 

Vektårsavgift: 

Når kjøretøyet skal ha vektårsavgift, vil du bli bedt om å fylle inn opplysninger om tilhenger. 

Her må du ha informasjon om kjøretøyet skal trekke tilhenger eller ikke. Hvis kjøretøyet skal 

trekke tilhenger må du fylle ut tilhengerens totalvekt og antall aksler. 
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6.4. Opprette betaling  

Klikk på "Gå til Skatteetaten" for å tilrettelegge betaling. 

 

Du blir nå overført til Skatteetaten sin betalingsportal.  

 

 

Dette er det første skjermbildet du kommer til når du velger "Gå til Skatteetaten". 

 

Legg merke til at Skatteetatens betalingsportal åpnes i samme fane som Autosys kjøretøy 

bransjeløsning. Dersom betalingsvinduet lukkes, eller dersom du velger "Logg ut" øverst til 

høyre lukkes også Autosys kjøretøy bransjeløsning. Det medfører at du må logge inn på nytt i 

bransjeløsningen. 
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Dersom du ønsker å returnere til Autosys kjøretøy bransjeløsning uten å betale, kan du bare 

klikke i linken "Tilbake til Statens vegvesen",  

Her finner du brukerveiledning til Skatteetatens betalingsløsning 

Når du har gjennomført betalingen i Skatteetaten sin betalingsportal, velger du knappen          

"Fortsett omregistrering". Du kommer da tilbake til Autosys kjøretøy bransjeløsning og 

vilkåret Avgifter er oppfylt (vilkåret har forsvunnet).  

 

Dersom du ønsker å legge til leasingtaker eller underenhet må du gjøre det her før du velger          

"Omregistrer". Hvis du glemmer å legge inn leietaker eller underenhet, må du kontakte en 

trafikkstasjon for å få lagt det til i ettertid.  

 

 

Du kan nå velge "Omregistrer". 

Legg merke til: Når avgift er betalt, eller når det ikke er krav til betaling av avgift så vil ikke 

vilkåret "skyldige avgifter" være synlig. 

 

 

 
 

NB! Dersom omregistrering av kjøretøyet må fullføres på en trafikkstasjon, må du betale 

avgiften før du reiser på trafikkstasjonen (det er ikke mulig å betale avgiften på 

trafikkstasjonen). Dette gjelder for eksempel for kjøretøy hvor kjennemerker er innlevert på 

en trafikkstasjon som vist under. 

 

 

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/bil/omregistreringsavgift/
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Når avgiften er betalt og du velger «Fortsett omregistrering» kommer du tilbake til Autosys 

kjøretøy bransjeløsning på denne siden 

 

Nå kan du reise til trafikkstasjonen for å få fullført omregistreringen. 

 

 

 

6.5. Avbryte omregistrering før betaling er gjennomført 

  

Dersom du ønsker å avbryte før du har valgt "Gå til Skatteetaten": Trykk på "Lukk". 

Omregistreringen blir da avbrutt, og du havner tilbake i kjøretøybildet eller arbeidslista, alt 

etter som fra hvilken side du kom fra.  

Dersom du ønsker å avbryte etter at du har valgt "Gå til Skatteetaten": Velg "Tilbake til 

Statens vegvesen" i Skatteetatens betalingsportal. Du kommer da tilbake til Autosys kjøretøy 

bransjeløsning og velger "Avbryt omregistrering".  

Du kan når som helst starte en ny omregistrering på kjøretøyet.  
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6.6. Oppdatere etter fullført betaling og skrive ut vognkort 

  

Når kjøretøyet er omregistrert vises dette bildet. Her ser du opplysninger om kjøretøyet og ny 

eier, og at alle vilkår er oppfylt. Her kan du nå trykke på "Skriv ut midlertidig vognkort" for å 

få skrevet ut et midlertidig vognkort. 

Trykk på «Lukk» når du er ferdig, du vil da havne tilbake i arbeidslista.  

 

  

Nå kan du også velge å fjerne kjøretøyet fra arbeidslista hvis du ønsker det. Dersom du ikke 

velger å fjerne kjøretøyet fra lista vil det forsvinne av seg selv etter 30 dager. 

 

 

6.7. Tilfeller der omregistrering må gjennomføres ved en trafikkstasjon 

I disse tilfellene er det kun omregistreringen som må gjennomføres på en trafikkstasjon. 

Du som forhandler må gjennomføre eierskiftet, samt sørge for at alle vilkår for å registrere 

kjøretøyet er oppfylt på forhånd, og deretter ta med kjennemerkene til trafikkstasjonen. Husk 

at avgifter må være betalt før du reiser til trafikkstasjonen for å omregistrere kjøretøyet.  
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6.8 Betaling i bank/nettbank 

 

 

Hvis du ønsker å betale omregistreringsavgiften via bank/nettbank, finner du 

betalingsinformasjon i Skatteetatens betalingsportal. 

Når betalingen er behandlet i bank/nettbank vil det ta 2-3 dager før betalingen er registrert 

hos Skatteetaten og du kan omregistrere kjøretøyet.  

For å sjekke om betalingen er registrert hos Skatteetaten kan du starte omregistrering. Når 

skjermbildet "Omregistrere kjøretøy" åpnes kan du velge "Oppdater og omregistrer". 

Systemet vil da sjekke mot Skatteetaten om betalingen er mottatt og eventuelt omregistrere. 

 

 

 

6.9. Traktor med bruksbegrensning 

Eier av traktor som er underlagt PKK kan ved hjelp av «Egenerklæring – Bruksbegrensning» 

velge å bli unntatt fra PKK. Det er ny eier som selv er ansvarlig for å endre Kjøringens art til 

Traktor med bruksbegrensning. 

Dersom eier ønsker Kjøringens art «Traktor med bruksbegrensning» settes Kjøringens art til 

«Egentransport» ved registrering. Kunden endrer dette selv etter registrering ved å logge inn 

på DinSide, eller ved oppmøte på en trafikkstasjon. 

Dersom forhandler ønsker Kjøringens art «Traktor med bruksbegrensning» på egne kjøretøy, 

gjøres dette ved å logge inn på DinSide, eller ved oppmøte på en trafikkstasjon. 

Traktor som har kjøringens art «Traktor med bruksbegrensning» vil ved neste eierskifte 

automatisk få kjøringens art "Egentransport". Ny eier må eventuelt endre kjøringens art selv 

via DinSide. 

Prosess for registrering av Traktor med bruksbegrensning gjennom bransjeløsningen for 

kjøretøy som skal førstegangsregistreres: 

• Få ny eier til å godkjenne eierskap på et nytt kjøretøy på DinSide 
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• Ved registrering av kjøretøyet, velg kjøringens art «Egentransport» eller 

«Utleievogn», og fullfør 

• Informer om at dersom eier på et senere tidspunkt ønsker å endre bruken av traktor til 

«Traktor med bruksbegrensning», må de selv gjøre dette på DinSide ved å levere inn 

egenerklæring, eller ved oppmøte på en trafikkstasjon. 

Prosess for registrering av Traktor med bruksbegrensning gjennom bransjeløsningen ved 

eierskifte: 

• Gjennomfør eierskiftet, velg kjøringens art «Egentransport» eller «Utleievogn», og 

send til godkjenning hos ny eier 

• Ny eier godkjenner eierskiftet 
• Dersom ny eier skal ha Traktor med bruksbegrensning må ny eier endre bruken til 

«Traktor med bruksbegrensning», ny eier må da fylle inn egenerklæring og godkjenne 

 

 

6.10. Tildele seriekjennemerke ved krav til kjennemerkebytte 

           

 

Når det er krav til kjennemerkebytte og alle kjennemerkene er gjort rede for  

så kan du tildele seriekjennemerker og fullføre omregistrering.  

Velg ønsket distrikt for kjennemerker. Her vises kun de distriktene du har på lager. Vær 

oppmerksom på at feltet under Distrikt kun er en "demo" som ikke viser endelig 

tegnkombinasjon på kjøretøy. 

Kjennemerkene må stemme med kjøretøyets tekniske godkjenning og kjøringens art på 

registreringstidspunktet. 

Første ledige kjennemerke av valgt kjennemerkeserie hentes fra kjennemerkelageret i AKR 

Kjennemerkeapplikasjon.  
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7. Midlertidig vognkort 

Du kan skrive ut midlertidig vognkort fra omregistreringssaken etter at du har omregistrert et 

kjøretøy. 

Når du trykker på knapp for midlertidig vognkort så vil dette vises i et eget vindu. 

 

Du kan også skrive ut midlertidig vognkort fra kjøretøybildet og arbeidslista i 30 dager etter 

siste registrering, eller frem til det legges inn et nytt eierskifte på kjøretøyet. 
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8. Flytte kjøretøy 

I Autosys kjøretøy Bransjeløsning vil alle kjøp og salg av kjøretøy knyttes til innlogget 

forhandler med et 18 siffer langt identifikasjonsnummer. Dette nummeret er i hovedsak 

oppbygd av forhandlers hovedorganisasjonsnummer og et underenhetsnummer (underenhet = 

avdeling). 

 

 

Du kan flytte ett eller flere kjøretøy mellom avdelinger innenfor samme hovedenhet 

(hovedorganisasjonsnummer) uten å foreta eierskifte ved bruk av knappen "Flytt kjøretøy". 

Knappen og funksjonen "Flytt kjøretøy" vil kun være tilgjengelig for forhandlere med mer 

enn én avdeling. 
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8.1. Flytte ett eller flere kjøretøy 

Knappen "Flytt kjøretøy" ligger i kjøretøybildet. Dette betyr at du først må søke frem et 

kjøretøy som du ønsker å flytte.  

 

Når du har søkt frem kjøretøyet, trykker du på knappen "Flytt kjøretøy" og angir i nedtrekks 

lista til høyre i skjermbildet hvilken avdeling du ønsker å flytte kjøretøyet til. 

 

Du kan flytte flere kjøretøy i samme operasjon ved å søke frem og legge til flere kjøretøy du 

ønsker å flytte. Dersom du ønsker å flytte flere kjøretøy i en operasjon, er det viktig å huske at 

alle kjøretøyene du legger til må flyttes til samme avdeling. 

Når du har valgt det eller de kjøretøy du ønsker å flytte og trykker på knappen «Flytt 

kjøretøy» vil du bli bedt om å bekrefte flyttingen, og får samtidig en påminnelse om at du 

også må huske å oversende kjennemerkene. 

Det er ikke nødvendig å godkjenne flytting mellom avdelinger. 

Etter at du har bekreftet flyttingen vil du få en melding øverst i skjermbildet som angir om 

flyttingen av kjøretøy var vellykket. Dersom flyttingen feilet vil du også få melding om dette, 

med en angivelse av hvilke kjøretøy som ikke ble flyttet. 

Når flyttingen av kjøretøyene er gjennomført, vil de forsvinne fra dine lister og fremkomme i 

kjøretøylista hos den avdeling kjøretøyene er flyttet til. 

 

 

8.1.1. Flytte kjøretøy fra hovedenhet til avdeling 

Du kan også flytte kjøretøy som kun er tilknyttet til din hovedenhet. Dette kan være kjøretøy 

som er registrert på en trafikkstasjon eller førstegangsregistrert i Autoreg, og som derfor kun 

har knytning til det 9-sifrede hovedorganisasjonsnummeret. 

Slike kjøretøy kan knyttes til din avdeling dersom du benytter funksjonen "Flytt kjøretøy". Du 

kan kun knytte kjøretøyet til den avdeling du er pålogget. 

Når flyttingen er gjennomført vil kjøretøyet fremkomme i din kjøretøyliste (og forsvinne fra 

kjøretøylista til de andre avdelingene). 
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9. Midlertidig avregistrering 

Vi bruker begrepet «midlertidig avregistrering» for kjøretøy som avregistreres uten å vrakes 

eller eksporteres for registrering i annet land. 

 

 

9.1. Automatisk avregistrering i forbindelse med kjøp av påregistrert 

kjøretøy 

 

 

Kjøretøyet blir automatisk avregistrert når du har opprettet et eierskifte der ny eier, og alle 

parter har bekreftet. 
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9.2. Midlertidig avregistrering av egne kjøretøy 

Det er kun egne, påregistrerte kjøretøy som kan avregistreres midlertidig. 

Midlertidig avregistrering av et kjøretøy uten innlevering av kjennemerker er kun mulig 

dersom det er over 14 dager siden siste påregistrering samme eier. 

Unntak er når det har vært eierskifte, da er det ingen krav til hvor lenge kjøretøyet skal ha 

vært påregistrert. 

 

 

Gå inn i kjøretøybildet og trykk på knappen "Avregistrer midlertidig". 

 

 

 

Deretter får du opp følgende vindu, hvor du må bekrefte den midlertidige avregistreringen 

av kjøretøyet. 
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Når den midlertidige avregistreringen er gjennomført får du bekreftelse på dette i 

kjøretøybildet. 

Du vil også se at kjøretøyet er avregistrert i bransjeløsningen,  

og antall kjennemerker som er oppbevart hos bransje. 
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10. Påregistrering av egne kjøretøy 

 

Trykk på «Start påregistrering» når du skal påregistrere et avregistrert kjøretøy som du selv 

eier. 

 

 

 

Når du gjør en påregistrering av et kjøretøy så vil du ikke ha mulighet til å gjøre endringer, 

men kun påregistrere kjøretøyet i samme eierforhold som før.  

 

Påregistrering kan kun gjøres i de tilfeller der det ikke foreligger et eierskifte. 

Det er ingen krav til innlevering av vognkort del 2, og det blir ikke automatisk bestilt nytt 

vognkort. 
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11. Hvordan bruke Din side og selvbetjening 

Når elektronisk salgsmelding er sendt til godkjenning, må kunden logge inn i 

selvbetjeningsløsningen via Din Side for å bekrefte. 

 

 

Eksempel pålogging til Din Side med BankID 
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Eksempel pålogging til Din Side med BankID 

 

 

Eksempel pålogging til Din Side med BankID 
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Etter vellykket pålogging via Din Side kommer man inn i selvbetjeningsløsningen der det 

velges hvilken rolle man ønsker å gå videre med (dersom man har flere roller knyttet til seg).  

Velg "Dine kjøretøy" slik at lista over aktuelle kjøretøy kommer frem. 

 

 

I lista over "Dine kjøretøy" kommer det frem at salgsmelding er mottatt fra forhandler. Klikk 

på ønsket kjøretøy for å komme videre til å bekrefte eller avvise salgsmelding. 
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Eksempel selvbetjeningsløsning 

 

 

Eksempel selvbetjeningsløsning 
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Eksempel selvbetjeningsløsning 

 

 

Eksempel selvbetjeningsløsning 

 

 

Skjermbildet over viser status for kjøretøyet etter at salgsmelding er godkjent. Det er nå 

forhandler som skal ta prosessen videre fra Autosys kjøretøy Bransje. 
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12 Rapport kjennemerker 

Funksjonen er synlig for brukere med rollen omregistrering. 

Med denne funksjonen kan du lage en oversikt over kjøretøy som er avregistrert av innlogget 

bruker sin avdeling (brukte kjennemerker som ligger på forhandler sitt lager).  

NB! Det tar lang tid å lage listen (flere minutter), og du vil ikke kunne gjøre andre handlinger 

mens listen lages. 

 

  

Du må først åpne kjøretøylisten. Der finner du funksjonen og starter listen ved å trykke på 

knappen «Rapport kjennemerker». Husk at det tar lang tid å lage rapporten, så ikke trykk 

før du er sikker på at du har tid til at den kan kjøres ferdig. 

 

 

Mens rapporten lages vil en «spinner» vise at rapporten er under produksjon. 
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Når rapporten er ferdig, velg «åpne» eller «lagre» for å vise rapporten i Excel-format. 
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13 Erstatningskjennemerker 
Erstatningskjennemerker kan bestilles når følgende kriterier er oppfylt: 

• innlogget bruker er eier/medeier av kjøretøyet 

• kjøretøyet er avregistrert i bransjeløsning og kjennemerkene innlevert til en 

trafikkstasjon 

• når det ikke er krav til bytte av kjennemerke 

• når det ikke finnes en bestilling i prosess 

Det er ikke mulig å gjennomføre eierskifte/registrering dersom det er bestilt 

erstatningskjennemerker og disse ikke er mottatt. 

Erstatningskjennemerker skal ikke bestilles dersom kjøretøyet er ombygd og det kreves nye 

kjennemerker (farge/størrelse). Registrering må da gjennomføres ved en trafikkstasjon.  

 

 

13.1. Bestille erstatningskjennemerker 

 

 

Søk først opp kjøretøyet og klikk på "Bestill erstatningskjennemerker". 
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Du kommer da til denne siden. Klikk på "Bestill kjennemerker" for å bestille.  

Bestillingen vil bli levert til innlogget arbeidsted. 

 

 

Når bestillingen er sendt vil du komme tilbake til kjøretøybildet og se en grønn melding 

øverst i bildet og en infomelding "Det er bestilt erstatningskjennemerker for dette kjøretøyet. 

Du kan se bestillingen og annullere via kjennemerkelageret. Bestillingen kan annulleres frem 

til produsenten har startet produksjon." 
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Dersom du ønsker å avbryte, klikk på "Avbryt". Du vil da få valgene "Ja, avbryt" eller "Nei, 

bli værende". Velger du "Ja, avbryt", vil bestillingen bli avbrutt og du kommer tilbake til 

kjøretøybildet. 

 

 

13.2. Oversikt over bestilte erstatningskjennemerker 

 

 
Når du står i AKR klikk på "Kjennemerker" øverst på siden. Her kan du motta 

erstatningskjennemerker, annullere bestillinger og melde feil på mottatt bestilling for 

innlogget arbeidssted.  

For å komme tilbake til AKR fra "Kjennemerker", klikk på "Tilbake til AKR" øverst på siden. 
 

 

Når du har klikket på "Kjennemerker", kommer du til siden "Kjennemerker - lager og 

bestilling". 

Fanen "Bestillinger - Erstatning" viser alle erstatningskjennemerker som er bestilt ved 

innlogget arbeidssted. Oversikten viser følgende kolonner:  

 

Sist endret (tidspunkt for når det ble endret status på denne bestillingen) 

• Status (Bestilt, Startet, Sendt, Feilmeldt/returnert, Avvist) 

• Kjennemerke 

• Type 

• Størrelse  

 

I oversikten ser du alle aktive bestillinger. Ønsker du å sortere på status, velges dette i 

nedtrekkslisten øverst i oversikten. Kolonnene kan sorteres ved å trykke på overskriften i hver 

enkelt kolonne. Hver bestilling kan åpnes for en detaljoversikt ved å klikke på linjen. 
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13.3. Annullere bestilling av kjennemerker 

Kjennemerkebestillinger med status "Bestilt" kan annulleres.  

Velg "Kjennemerker" øverst på siden for å komme til siden "Kjennemerker - lager og 

bestilling". 

 

Bestillingene finner du i fanen «Bestilling - Erstatning ". Det er kun bestillinger med status 

"Bestilt" som er mulig å annullere. Ønsker du å sortere på status "Bestilt", velges dette i 

nedtrekkslisten øverst i oversikten. Når du har valgt å sortere på status kan du enklere finne 

frem til korrekt bestilling. Åpne så bestillingen du vil annullere ved å klikke på linjen. 

 

 

Når du har åpnet en erstatningskjennemerkebestilling kommer du til dette bildet. Dersom 

bestillingen har status "Bestilt" kan den annulleres.  

Klikk på "Annullere bestilling". 
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Når du har klikket på "Annullere bestilling", vil du få to valg. Velger du "Ja, annuller" blir 

bestillingen slettet og du kommer tilbake til siden "Kjennemerker - lager og bestilling." 

Velger du "Nei, avbryt" vil du bli stående på siden. 

 

 

13.4. Motta erstatningskjennemerker  

Når du står i AKR og skal motta erstatningskjennemerker, klikk på "Kjennemerker" øverst på 

siden. 

 

Du kommer da til siden "Kjennemerker - lager og bestilling". Velg fanen "Bestillinger - 

Erstatning". Denne fane viser oversikt over bestilte erstatningskjennemerker ved innlogget 

arbeidssted. Det er kun bestillinger med status "Sendt" som er mulig å motta. Ønsker du å 

sortere på status "Sendt", velges dette i nedtrekkslisten øverst i oversikten. Når du har valgt å 

sortere på status kan du enklere finne frem til korrekt bestilling. Du kan motta flere sett på en 

gang ved å huke av hvert kjennemerkesett lengst til venstre på hver linje. Velg deretter "Motta 

kjennemerker". 

 

 

Dersom du ønsker å motta kjennemerkene, klikk på "Ja, motta", eller "Nei, avbryt" dersom du 

ønsker å avbryte. 
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Alternativt kan du klikke deg inn på hver enkelt bestilling og motta bestillingen herfra. Åpne 

så bestillingen du vil motta ved å klikke på linjen.  

 

Når bestillingen er mottatt vil du se en grønn melding øverst i bildet.  

Velg "Lukk" for å komme tilbake til siden «Kjennemerker – lager og bestilling» eller velg 

«Gå til kjøretøybildet» for å komme til kjøretøybildet for dette kjøretøyet. 

Når kjennemerkene er mottatt blir kjennemerkeinformasjonen i kjøretøybildet satt til 

"Avregistrert i Bransjeløsning". 
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13.5. Melde feil ved mottak av erstatningskjennemerker  

 

 

Dersom leveransen ikke er i henhold til bestillingen, klikk på "Kjennemerker" øverst på siden. 

Deretter velger du "Bestillinger - Erstatning", og velger erstatningskjennemerkene du vil 

melde feil på ut ved å klikke på linjen. 

Det er kun erstatningskjennemerker med status "Sendt" du kan melde feil på. 

 

 

Du kommer nå til dette bildet på valgt erstatningskjennemerke. Velg deretter "Feil ved 

bestillingen". 

Her kan du velge:  

• Feil i bestilling (bestiller har gjort feil) Her får du ikke meldt inn feil, du må legge inn ny       

korrekt bestilling. Deretter må du motta og levere inn kjennemerkene til en trafikkstasjon for 

makulering. Husk å gi beskjed at kjennemerkene skal makuleres. 

NB! Feilbestilte kjennemerker må betales for, uavhengig av om det meldes feil.  

• Feil i produksjon - (produsent har gjort feil) Ved å klikke på "Kontakt brukerstøtte" vil det 

genereres en e-post med nødvendig informasjon.  

Husk å ta bilde av kjennemerkene og legg ved e-posten.  
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