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Denne mailen kan arkiveres i Websak på saksnummer 13/5262. 
 
Kari 
 

Fra: Jan Molberg [mailto:jan.molberg@biloppsamlerne.com]  

Sendt: 2. mars 2015 11:22 

Til: Rudseter, Kari 

Emne: SV: Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 

 

Hei. 
 
Jeg viser til deres ønske om synspunkter på deres forslag til endring av innbetalings-systemet for 
årsavgift på biler. 
 
Norges Biloppsamleres forening NBF er glad for at dere fremmer dette forslaget. Vår forening 
har bedt om en rullerende årsavgift i 15 år. 
 
Våre bedrifter som tar inn biler for vrakmelding har hatt stor pågang hvert år opp mot den 
nåværende fristen 20. mars. Dette har for noen bedrifter ført til at nesten 50 prosent av alle 
biler som blir tatt imot kommer inn de siste ukene før 20. mars. Dette har skapt mange 
problemer i driften. 
 
Våre bedrifter vil med den foreslåtte løsningen få en mere jevn tilgang på biler. Dette fører til at 
vi slipper å søke om dispensasjoner for å lagre for mange biler på industriområdene. Det har 
våre bedrifter måttet gjøre hvert år med den gamle ordningen 20. mars. 
Dette vil også føre til at flere biler blir demontert for deler. Altså en viss økning i gjenbruk av 
brukte bildeler. 
 
For vår industri er dette et meget positivt endringsforslag. Vi håper at dere lykkes med 
regelendringene. 
 
Mvh. 
Jan Molberg 
Generalsekretær NBF  
Telefon 90803509 

 
 
 

Fra: Rudseter, Kari [mailto:Kari.Rudseter@fin.dep.no]  
Sendt: 6. januar 2015 10:06 

mailto:Kari.Rudseter@fin.dep.no


Til: 'jan.molberg@biloppsamlerne.com' 
Emne: Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 
 
  
“Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet. Vennligst ikke svar direkte 
til avsender, men bruk postmottak@fin.dep.no dersom du har behov for å svare på denne e-posten,  
eller har andre henvendelser til departementet”. 
  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt 

med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt 

Finansdepartementet. 

 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please 

delete this e-mail and notify the Ministry of Finance, Norway, immediately.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig  
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