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HHøørriinnggssssvvaarr  --  EEuurrooppaakkoommmmiissjjoonneennss  ffoorrssllaagg  ttiill  ffoorroorrddnniinngg  oomm  eenn  ddiiggiittaall  
ppoorrttaall  ffoorr  iinnffoorrmmaassjjoonn  oomm  ddeett  iinnddrree  mmaarrkkeedd  

Vi viser til høringsbrev av 7. juni 2017 om Europakommisjonens forslag til forordning om 
opprettelse av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og 
problemløsningstjenester i det indre marked.  
 
Vegdirektoratet vil i dette høringssvaret gi uttalelse om prosedyren «Registering a motor 
vehicle» i forslagets annex II, som ifølge forslagets kapittel II, artikkel 5 nr. 2 er en prosedyre 
«Member States shall ensure that users can complete (...) fully online».  
 
11.. DDaaggeennss  pprroosseeddyyrreerr  
I det følgende vil vi gi en kort redegjørelse for hvilke tjenester for registrering av motorvogn 
som tilbys elektronisk av Statens vegvesen i dag, og hvilke som ikke kan gjennomføres 
elektronisk. Tjenestene som tilbys brukerne elektronisk, finnes i selvbetjeningsløsningen på 
http://www.vegvesen.no/dinside. Det er en forutsetning for innlogging at brukeren har en 
gyldig elektronisk ID (som BankID eller MinID), som igjen forutsetter at vedkommende har 
norsk fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer.  
 
Etter avtale med Statens vegvesen, kan kjøretøyforhandlere bruke Autoreg, som er en 
elektronisk løsning for førstegangsregistrering, eierskifte og omregistrering av kjøretøy. 
Denne løsningen er per i dag ikke fullstendig digitalisert, men vil i løpet av de nærmeste 
årene bli heldigital.  
 
Eierskifte og omregistrering av kjøretøy 
Ved å bruke selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen, er det i dag mulig for 
privatpersoner og organisasjoner å fullføre eierskifte- og omregistreringsprosessen digitalt. 
Ved fullført omregistrering vil ny eier få vognkort tilsendt i posten. Registrert eier av 
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kjøretøyet kan videre melde kjøretøyets vognkort tapt i selvbetjeningsløsningen, og kan 
skrive ut midlertidig vognkort i påvente av tilsending av nytt vognkort. 
 
Det følger imidlertid av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy at det er en 
forutsetning for eierskifte og omregistrering at kjøretøyet allerede er registrert i Norge (med 
norske kjennemerker), og at alle involverte parter (kjøper og selger) har enten norsk 
fødselsnummer, D-nummer eller norsk organisasjonsnummer. 
 
Førstegangsregistrering av kjøretøy 
Førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge, enten det er kjøretøy som har vært registrert i 
annet land tidligere, eller aldri tidligere har vært registrert, er ikke mulig for brukeren å 
gjennomføre i vår selvbetjeningsløsning. Som nevnt over, kan kjøretøyforhandlere på vegne 
av Statens vegvesen førstegangsregistrere nye kjøretøy ved bruk av Autoreg.   
 
Avregistrering av kjøretøy 
Avregistrering av kjøretøy er enten midlertidig eller endelig, og er i dag manuelle prosesser 
som ikke kan utføres på internett. Midlertidig avregistrering er etter dagens regler på vilkår 
av at kjøretøyets kjennemerker leveres til en trafikkstasjon. Endelig avregistrering krever at 
det foreligger en vrakmelding på kjøretøyet, eller at kjøretøyet er ført ut av riket. I sistnevnte 
tilfelle kreves at kjennemerkene sendes trafikkstasjonen, eller at trafikkstasjonen mottar 
erklæring fra utenlandsk offentlig myndighet om at kjennemerkene er destruert.  
 
22.. KKoonnkklluussjjoonn  
Statens vegvesen tilbyr allerede i dag flere heldigitale tjenester i forbindelse med registrering 
av kjøretøy, slik som ved omregistrering. Imidlertid er det en forutsetning for å benytte 
tjenesten at brukeren har enten norsk fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-
nummer. Dette betyr at EU/EØS-borgere som ikke har slik norsk nasjonal ID, ikke kan 
benytte disse løsningene i dag.  
  
  
Trafikant- og kjøretøyavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Bodil Rønning Dreyer 
direktør Espen Andersson 
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