
      

Fylles ut av tidligere og ny eier og leveres/sendes en av Statens 
vegvesens trafikkstasjoner innen 3 dager etter at eierskiftet har funnet 
sted, jfr. § 2-8 i Forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990.

OBS! Tidligere og ny eier har hver for seg ansvar for at melding om eierskifte 
blir inngitt som forutsatt, og kan derfor fylle ut hver sin blankett med egen eller 
begges underskrift, og hver for seg sørge for levering/sending til en av
Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Tidligere eiers etternavn – fornavn Ny eiers etternavn – fornavn

Tidligere eiers adresse

Merke (se event. vognkort)

Registreringsår/årsmodell
(se event. vognkort)

Ny eiers adresse: Gate/vei med nr., oppg. og etg. eller tilsvarende (ikke postboks) –
Postnr. – Poststed

Ny eiers bostedskommune

Ny eiers yrke/næring

Kjøretøygruppe (se event. vognkort)

Understell nr. (se event. vognkort) Ny eiers fødselsnr. (11 siffer)

Ny eiers telefon nr.

Etter eierskiftet må kjøretøyet snarest registreres på den nye eier, eller vognkort og kjennemerke leveres/sendes til en av
Statens vegvesens trafikkstasjoner. Kjøretøyet må ikke tas i bruk før registrering på den nye eier har funnet sted. Vend!

Kjennemerke

Viktig!
Må være utfylt 
før innlevering til 
trafikkstasjonen.

den / 19

Tidligere eiers underskrift

den / 19

Ny eiers underskrift
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Statens vegvesen Melding om 
kjøretøy som skifter eier

Kjennemerke bes alltid oppgitt ved registrering og ved henvendelse om kjøretøy.
Husk også å gi melding om eierskiftet til forsikringsselskapet.



  

Vilkår for registrering på ny eier
Før registrering på ny eier, plikter den nye eieren eller den som på eierens vegne har rådighet over kjøretøyet, å fremlegge følgende:
1.  

2.

3.

4.

5.

6.

Det må videre være inngått avtale med trafikkforsikringsselskap om lovpliktig trafikkforsikring. Erklæring om at slik avtale er inngått sender 
forsikringsselskapet til motorvognregisteret (trafikkstasjonene) i elektronisk rutine.

I forbindelse med registreringen må man regne med at kjøretøyet kan bli krevd fremstilt for Statens vegvesens trafikkstasjoner for teknisk kontroll.

Hvem kjøretøy skal registreres på
Kjøretøy skal registreres på kjøretøyets eier. Bare staten, en kommune, fysisk person herunder umyndig person, bedrift, firma, trossamfunn, stiftelse og 
andre varige juridiske personer, som ledes av et styre og som har skrevne vedtekter, kan registreres som eier av et kjøretøy. Har kjøretøyet flere eiere på 
samme tid, må eierne peke ut en av eierne til kontaktperson for alle offentlige henvendelser. Kontaktpersonen skal stå ansvarlig for at alle offentlige pålegg 
m.v. vedrørende kjøretøyet blir etterfulgt.
Kjøretøy som er solgt med salgspant, skal registreres på kjøperen. Kjøretøy som leies ut på leasingkontrakt, skal registreres på utleieren.

Melding om eierskrifte fra tidligere og ny eier, fortrinnsvis gitt på vognkortets meldingsdel eller på Vegdirektoratets blankett nr. NA-0232 (bokmål) eller 
NA-0232N (nynorsk). Meldingen leveres/sendes en av Statens vegvesens trafikkstasjoner senest 3 dager etter eierskiftet.
Kvittering (original) for at omregistreringsavgift er betalt til Oslo distriktstollsted, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo (Fritak gjelder for visse 
kjøretøykategorier). Innbetalingen skal skje til:
— Konto 0827 1000481 fortrinnsvis på spesiell blankett med fortrykt gironummer.
Kvittering (original) for at årsavgift er betalt til Oslo distriktstollsted, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo når kjøretøyet ikke har vært registrert (påskiltet) i 
år (Fritak gjelder for visse kjøretøykategorier). Innbetalingen skal skje til:
— Konto 0814 2246148.
Forøvrig kan det bli krevd fremlagt kvittering for at utskrevet og forfalt årsavgift er betalt. Slike skyldige årsavgifter betales til:
— Konto 7694 0500008.
Kvittering for at påskiltingsgebyr er betalt til konto til Statens vegvesen, eventuelt betalt kontant til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner dersom 
kjøretøyets kjennemerker har vært  inndratt av det offentlige.    
Identitetsbevis for den nye eieren av kjøretøyet. For personlig eier godtas skattekortets talong, bostedsbevis med fødselsnummer fra folkeregisteret, 
førerkort, politipass samt andre identitetsbevis utstedt av offentlig myndighet og som inneholder navn, adresse, fødselsnummer og foto. Også bankkort 
og postverkets identitetskort godtas. For bedrift, firma m.v. godtas utskrift av Foretaksregisteret, eventuelt bekreftelse for identitet fra annen offentlig 
myndighet, dersom virksomheten ikke er anmeldelsespliktig til Foretaksregisteret. For kjøretøy med flere eiere, kreves identitetsbevis for vedkommende 
kontaktperson.
Vognkort pålydende tidligere eiers navn, når det ikke er innlevert tidligere.


