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Høring – forslag til endring av vegtrafikkloven § 17 for 

tilpasning til ny ordning for avregistrering av kjøretøy 

1 Innledning 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en mindre justering 

av vegtrafikkloven (vtrl.) § 17 første ledd, for å tilpasse bestemmelsen til ny ordning hvor 

kjøretøy skal kunne avregistreres uten at kjennemerkene leveres inn til en av Statens 

vegvesens trafikkstasjoner.  

2 Bakgrunn 

I dag må kjøretøyeiere som ønsker en midlertidig avregistrering av sine kjøretøy, levere inn 

kjennemerkene til Statens vegvesen, som oppbevarer disse i seks måneder. Statens 

vegvesen skal imidlertid etablere en ny ordning som åpner for at midlertidig, frivillig 

avregistrering av kjøretøy kan gjøres uten at kjennemerkene leveres inn.  

 

Denne ordningen gjennomføres ved forskriftsendringer og endringer i rutiner og tekniske 

systemer. Forslag til slike endringer var på høring sommeren 2021. Det er imidlertid også 

behov for en språklig tilpasning i vtrl. § 17 for å videreføre dagens forbud mot langvarig 

parkering av uregistrerte kjøretøy på vei.   

3 Gjeldende rett 

Det følger av vegtrafikkloven § 17 første ledd siste setning at registreringspliktige kjøretøy 

uten lovlige kjennemerker, ikke skal være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat 

veg skiltet med offentlig trafikkskilt. Avregistrering av kjøretøy skjer i dag ved at 

kjennemerkene leveres inn til Statens vegvesen. Bestemmelsen omfatter dermed 

uregistrerte kjøretøy, da disse i dag er uten kjennemerker. 

 

Forbudet kom inn ved Ot.prp. 47 (2002-2003) fordi det ble ansett å være behov for en 

adgang til å fjerne kjøretøy uten kjennemerker (altså uregistrerte kjøretøy) som opptar 

parkeringsarealer over lang tid og/eller virker skjemmende. Bestemmelsen må ses i 

sammenheng med adgangen til å fjerne kjøretøy som er parkert ulovlig, jf. vtrl. § 37.  

 

I forbindelse med etablering av ny ordning hvor kjøretøy skal kunne avregistreres uten at 

kjennemerkene leveres inn, er det behov for en tilpasning i ordlyden for å videreføre forbudet 

mot å parkere avregistrerte kjøretøy. 

4 Departementets forslag 

Etter ny ordning vil ikke lenger innlevering av kjennemerker til Statens vegvesen være en 

forutsetning for avregistrering av kjøretøy. For å videreføre forbudet mot langvarig 

parkering av uregistrerte kjøretøy på vei, foreslår departementet at bestemmelsen 
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omformuleres slik at det heller ikke skal være tillatt å la uregistrerte kjøretøy med 

påmonterte kjennemerker stå parkert slik utover 14 dager. 

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslag til endring av vegtrafikkloven § 17 viderefører dagens rettsti lstand tilpasset ny 

avregistreringsordning, og har i seg selv ingen økonomiske eller administrative 

konsekvenser. 

6 Merknader til bestemmelsen 

Bestemmelsen i § 17 første ledd siste setning forbyr uregistrerte og avskiltede kjøretøy å 

stå parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig 

trafikkskilt. Dette innebærer at kjøretøy som er parkert i strid med bestemmelsen, kan 

fjernes etter reglene i vtrl. § 37. 

Endringen innebærer en justering av dagens ordlyd, som forbyr parkering av kjøretøy 

"uten lovlige kjennemerker". Endringen er nødvendig for å kunne videreføre forbudet mot 

langvarig parkering av uregistrerte kjøretøy, etter innføringen av ny ordning med 

avregistrerte kjøretøy med kjennemerker på. Denne endringen er ment å videreføre 

gjeldende rett om at uregistrerte kjøretøy ikke skal være parkert på slike arealer i mer 

enn 14 dager. 
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Forslag til lov om endring i vegtrafikkloven (forbud mot 

hensetting av uregistrert kjøretøy) 

 

I 

I lov 16. juni 1965 nr. om vegtrafikk (vegtrafikkloven) skal § 17 første ledd siste setning 

lyde: 

Registreringspliktig kjøretøy som er uregistrert eller er uten lovlige kjennemerker skal 

ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig 

trafikkskilt. 

 

II 

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

 

 


