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Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer - Høring 

 

Vi viser til høringsbrev av 19. desember 2014 fra Finansdepartementet om omlegging av 

årsavgiften til en avgift på trafikkforsikring.  

 

Samferdseldepartementet støtter i utgangspunktet forslaget, da dette antas å ville innebære 

forenkling og effektivisering både for borgerne og myndighetene, samt åpne for større grad av 

fleksibilitet.  

 

Det fremgår av høringsnotatet at det ikke kan utelukkes at en omlegging av årsavgiften til en 

forsikringsavgift vil medføre en negativ effekt på forsikringsvilligheten. En økning i andelen 

uforsikrede kjøretøy, som i dag utgjør ca 3,2 % av personbilene i Norge, vil være uheldig 

blant annet av trafikksikkerhetshensyn, og det bør derfor sikres at tiltaket ikke gir en slik 

konsekvens. Et alternativ som skisseres i høringsnotatet er en ordning gjennom 

Trafikkforsikringsforeningen for å kreve inn tvungen forsikringspremie fra eiere av kjøretøy 

som ikke er avregistrert. Samferdselsdepartementet stiller seg med bakgrunn i det som er 

nevnt over, i utgangspunktet positive til et arbeid med sikte på å etablere en slik ordning.  

 

Samferdselsdepartementet merker seg at det presiseres i høringsnotatet at omlegging av 

årsavgiften til en trafikkforsikringsavgift, ikke er til hinder for at deler av avgiften fortsatt kan 

øremerkes utbyggingsselskap for veg, jf Sundvolden-erklæringen. Departementet vil 

fremheve viktigheten av dette og viser i den forbindelse til arbeidet som nå pågår relatert til 

utbyggingsselskapet.  



Side 2 

 

 

Statens vegvesen Vegdirektoratet vil avgi egen høringsuttalelse i saken.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Lasse Lager (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anne Berit Stavseth 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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