
Melding om tap av kjennemerke 
Undertegnede melder herved om tap av: 
Kjennemerke 1 stk. 2 stk. 

Tap av kjennemerke må være meldt til politiet, og politianmeldelsen må fremlegges for Statens vegvesen, 
jfr. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-25 første ledd.  (Utfylt blankett kan tas med til 
politiet og benyttes som politianmeldelse. Politiet må signere og stemple blanketten.) Hvis bare det ene 
kjennemerket er tapt/stjålet så må det andre innleveres. De nye kjennemerkene du får vil ha en annen 
tegnkombinasjon enn de gamle. Kjennemerkene tildeles ved oppmøte på en trafikkstasjon eller ved at de 
sendes deg i postoppkrav. 

Fullmakt/legitimasjon 
Den som melder tapet må vise legitimasjon, eventuelt vedlegge kopi av legitimasjon på den som 
underskriver tapsmeldingen. Hvis tapsmeldingen underskrives av andre enn registrert eier, skal også 
fullmakt fra registrert eier, samt kopi av dennes legitimasjon vedlegges. Leietakere må ha fullmakt fra 
leasingselskapet. Kopi av legitimasjon blir makulert på trafikkstasjonen. 

Forklar tydelig hvordan tapet er oppstått og årsaken til tapet: 

Dato/eventuelt tidsrom for tapet: 

Navn på eier av kjøretøyet:  Tlf.: 

Navn på den som melder tapet:  Tlf.: 

Jeg erklærer at opplysningene er riktige. Jeg er klar over at det å gi uriktige opplysninger kan medføre 
straffeansvar. Kommer kjennemerkene til rette skal de returneres trafikkstasjonen omgående.  

   Postnr.:     Poststed: Dato: 

Melders underskrift: ……………………………………………………………… 

Hvis de nye kjennemerkene skal sendes til deg i posten, må du gi beskjed om dette til en av Statens 
vegvesens trafikkstasjoner. Vi gjør oppmerksom på at postens gebyr kommer i tillegg til prisen på de nye 
kjennemerkene. 

Hvis du ikke ønsker nye kjennemerker, må du også gi beskjed til oss om at du ønsker å avregistrere 
kjøretøyet. Hvis bare det ene kjennemerket er tapt/stjålet så må det andre innleveres før kjøretøyet kan 
avregistreres. 

Skal kjøretøyet avregistreres? Ja Nei 
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