Melding om kjøretøy
som skifter eier

Viktig! Skjemaet må være utfylt
før innlevering til trafikkstasjonen.

Levere salgsmelding på nett, se vegvesen.no/dinside

Bl. nr. NA-0232 bokmål

Fylles ut og leveres til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner innen
tre dager etter eierskiftet, jfr. § 2-27 i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om
bruk av kjøretøy. Felter merket med * må fylles ut.

Kjennemerke*

OBS! Tidligere eier har ansvar for at melding om eierskifte blir innlevert.
OBS! Kjøper må forsikre kjøretøyet. Det påløper gebyr hvis kjøretøyet ikke er forsikret av
kjøper senest 3 dager fra og med dagen salgsmeldingen legges inn i Det sentrale motorvognregisteret. Overstrykninger i utfylte felter godtas ikke.

Tidligere eiers fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)*

Ny eiers norske fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)*

Tidl. eiers navn*

Ny eiers navn*

Tidl. medeiers fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)

Ny eiers adresse*

Tidl. medeiers navn

Ny medeiers norske fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)

Merke (se ev. vognkort)*

Kjøretøygruppe (se ev. vognkort)

Registreringsår/årsmodell (se ev. vognkort)

Understell nr.* (se ev. vognkort)

Tidligere eiers tlf.nr/e-post adr.

Tidligere medeiers tlf.nr/e-post adr.

Ny medeiers navn

Målform

Ny eiers yrke/næring

Ny eiers tlf.nr./e-post adr.

Ny medeiers tlf.nr./e-post adr.

Dato for eierskifte
Signatur til tidligere eier

Signatur til tidligere medeier

Signatur til ny eier, ev. verger

Etter eierskiftet må kjøretøyet snarest registreres på ny eier, eller kjennemerke leveres/sendes til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.
Kjøretøyet må ikke tas i bruk før registrering på ny eier har funnet sted.

Signatur til ny medeier, ev. verger

Vend!

Du må legitimere deg ved kjøp og salg av kjøretøy

Omregistrering på dagen

Dersom du bruker salgsmelding på papir, må du legitimere deg ved oppmøte på trafikkstasjonen. Du kan også legitimere deg gjennom digital pålogging (ID-porten) ved å
levere salgsmelding på nett, se vegvesen.no/dinside.

Hvis du ønsker å omregistrere kjøretøyet umiddelbart, kan du betale med VISA/MasterCard debetkort (ikke kredittkort) ved å logge deg inn i selvbetjeningsløsningen på Din
side på vegvesen.no.

Om selger eller kjøper benytter salgsmelding på papir, kan i de fleste tilfeller allikevel den
andre parten benytte salgsmelding på nett. Se mer om dette på vegvesen.no.

Hvis du har oppfylt alle kravene til registrering kan du få midlertidig vognkort samme dag
på trafikkstasjonen, eller laste det ned fra Din side på vegvesen.no.

Forsikring

Hvem kjøretøy skal registreres på

Husk at du som kjøper må forsikre kjøretøyet allerede fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen
er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få
gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Velger dere å sende digital salgsmelding, blir
vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir godkjent av alle parter.

Kjøretøy skal registreres på kjøretøyets eier. Hvis kjøretøyet har to eiere, skal begge
signere melding om eierskifte og legitimere seg. De blir da registrert som eier og medeier
i motorvognregisteret. Bare personer med norsk fødselsnummer, godkjent D-nummer eller virksomheter med norsk organisasjonsnummer kan registreres som eier av et kjøretøy.

Dette må du huske før du registrerer kjøretøyet

Dersom kjøretøyet selges til person/foretak uten norsk fødselsnr./organisasjonsnr./D-nr.,
må kjennemerkene være innlevert til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Salgsmelding og omregistrering gjennomføres raskt, sikkert og
enkelt på vegvesen.no/dinside.

Hvis kjøretøyet selges til mindreårig eier, må begge vergene signere og legitimere seg.
Hvis den mindreårige er 12 år eller eldre, må han/hun signere sammen med vergene.
Dersom den mindreårige er under 12 år er det ikke krav til underskrift fra den mindreårige.

Melding om eierskifte må være fullstendig utfylt. Melding om eierskifte leveres en av
Statens vegvesens trafikkstasjoner senest tre dager etter at eierskiftet har funnet
sted.

Det påløper gebyr for uforsikret motorvogn hvis kjøper ikke forsikrer kjøretøyet senest 3
dager fra og med dagen salgsmeldingen registreres.

Når melding om eierskifte er mottatt på trafikkstasjonen, får ny eier informasjon om hva
som må ordnes før omregistrering kan finne sted, samt betalingsinformasjon for betaling av omregistreringsavgift. På betalingsinformasjonen står ny
eiers navn og adresse, kjennemerke, beløp og kidnummer. Dersom kjøretøyet er avregistrert blir det ikke sendt betalingsinformasjon til ny eier.
Dersom tilsendt betalingsinformasjon brukes ved betaling, vil motorvognregisteret
(Statens vegvesen) motta elektronisk melding når beløpet er godskrevet konto hos
Skatteetaten. Husk å oppgi KID ved betaling i bank/nettbank.
Når alle andre forhold i forbindelse med omregistreringen er ordnet, vil nytt vognkort bli
tilsendt per post. Denne prosessen tar fire til syv virkedager.

Selger har ansvar for at forsikringspliktig kjøretøy er forsikret til og med dagen før salgsmeldingen registreres.
Adresser til trafikkstasjonene finnes på www.vegvesen.no/trafikkstasjoner
Det er ikke mulig å ordne med omregistrering og vognkort på Lillestrøm trafikkstasjon da
de ikke har tjenester for kjøretøyregistrering.
Statens vegvesen behandler personopplysninger om deg. Opplysningene registreres i
Det sentrale motorvognregisteret.Formålet med behandlingen er å forvalte regelverk for
godkjenning og registrering av kjøretøy. Les mer om dine rettigheter i Statens vegvesens
personvernerklæring på vegvesen.no
Husk at kjøretøyet ikke kan brukes før du har mottatt vognkortet!

