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Høring- forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av 
kjennemerker 
 
Statens vegvesen fremmer med dette forslag om å innføre en ordning der kjennemerkene forblir 
påmontert kjøretøy ved frivillig midlertidig avregistrering. 
 
Innledning 
 
Hovedpunktene i forslaget er å: 
 
 
-Innføre muligheten for å avregistrere kjøretøy uten å avmontere kjennemerkene  
- Knytte muligheten for av- og påregistrering av kjøretøy til part i saken, dvs. kjøretøyets eier 
-Sette grenser for hvor hyppig eier kan gjennomføre av-/påregistrering  
- Fjerne ordningen med administrativ avregistrering  
- Avvikle kjennemerkelagre  
- Makulere kjennemerker ved tvungen avregistrering  
- Innføre sanksjoner ved misbruk 
 
 
Frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker er et tiltak i Statens vegvesens arbeid 
med regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor der målet er å gi en enklere hverdag 
for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i 
offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. 
Bestemmelsen ble innført i 2015 og var en kodifisering av praksis. Bakgrunnen for bestemmelsen 
er at det skal være mulig for kjøretøyeier, som av ulike årsaker ikke lenger er i besittelse av 
kjøretøyet sitt, å avregistrere det og på den måten slippe at det påløper avgifter på ubestemt tid. 
 
 



	
	
	

Side	2	av	3	
	

 
 
Kommentarer 
 
Norges Trafikkskoleforbund ser kun fordeler med denne ordningen. 
Dette mener vi vil lette arbeidet med utfordringene knyttet til tidligere ordning, der skiltene måtte 
leveres inn. Vi er også enig i at et kjøretøy med skilter ikke nødvendigvis forteller hele sannheten 
om kjøretøyets tilstand, annet enn i det øyeblikket det er kontrollert. 
 
Gjennom tidsbesparelser for enkeltpersoner, avvikling av lagre hos SVV, kontroller med 
sanksjoner som viser alvorligheten av overtredelse, unntaksbestemmelser som fanger opp de 
tilfellene der de nye vilkårene for midlertidig avregistrering av kjøretøy treffer uheldig samt 
bortfall av administrativ avregistrering, mener vi at kontrollen med de kjøretøyene det gjelder vil 
kunne beholdes ved innføring av denne ordningen. 
 
Oppsummering 
 
Norges Trafikkskoleforbund støtter forslaget og vil samtidig takke for muligheten til å komme med 
innspill.  

Vennlig hilsen, 
 
Øyvind Årbogen 
Fagkonsulent 
 
 
  


