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Veiledning til bransjenorm for opphør av forsikringer 
  

1. Innledning 
Det vises til bransjenorm for opphør av trafikkforsikringer. Hensikten med dette dokumentet er å gi en 

praktisk veiledning i hvordan opphør effektivt kan gjennomføres basert på informasjon tilgjengelig i 

Meldingsloggen i TFFAuto. 

 

Det er flere måter meldingsbasert oppsigelse av forsikringer kan gjennomføres på: 

a) Lese manuelt i TFFAuto sin Meldingslogg på internett via www.infotorg.no 

b) Laste ned manuelt en fil med meldinger og importere i et regneark, enten på egenhånd eller ved 

bruk av vedlagt Excel makro-program 

c) Laste ned meldingene til eget fagsystem ved hjelp av web-services, hvor meldingene enten kan 

håndteres manuelt eller automatisk av systemet 

 

Selskapene oppfordres til å komme i gang med manuelle rutiner inntil automatiserte løsninger er på 

plass. Meldingsbasert opphør av forsikringer er effektivt og sikrer god datakvalitet.  

 

I tillegg må vilkårteksten endres slik beskrevet i bransjenormen. Hvert selskap må selv vurdere om 

man vil starte med opphør av forsikringer basert på informasjon fra TFFAuto før vilkårteksten er 

endret for alle forsikringer.  

2. Manuell lesing av opphørsgrunner i TFFAuto 
TFFAuto er tilgjengelig for selskapene på internett via www.infotorg.no. I menyen på venstre side fins 

valget «Meldingslogg». Etter å ha valgt «Meldingslogg» skal du krysse av på «Søk i meldingslogg 

800-meldinger» og på «Søk i meldingslogg TAD». Velg også til-dato og fra-dato så du slipper å få 

med alle meldinger for de siste seks månedene. Det er en begrensning på nedlasting av maksimalt 

65.000 rader for hver fil. Det beste vil ofte være å laste ned daglig for dermed også sikre tettere 

oppfølging. 

 

Under feltet «Meldingstype» kommer det opp en rekke valg. Følgende er nyttige i forbindelse med 

opphør av forsikringer: 

 

811 Forsikringen er avgitt ved selskapsbytte 

813 Avregistrert/kansellering av avregistrering 

814 Vraket/kansellering av vraking 

851 Melding om eierskifte for et kjøretøy (salgsmelding) 

854 Stjålet kjøretøy gjenfunnet 

864 Stjålet 

880 Kansellert salgsmelding 

952 Omregistrering til ny eier – for avgivende selskap 

 

Det enkleste er å velge «Alle (unntatt 952)» som Meldingstype. For å laste ned 952-meldingene må du 

velge dette spesifikt i nedtrekksmenyen. 

 

Merk at til forskjell fra tidligere, blir alle meldinger tilordnet det berørte selskap og kommer i dette 

selskapets Meldingslogg. Merk også at dette dokumentet ikke gjelder meldingene som kommer via 

den gamle SFTP-løsningen. Denne løsningen er ikke endret. 

 

 

 

http://www.infotorg.no/
http://www.infotorg.no/
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For hver av meldingstypene er det ulike felter som er av interesse: 

 

Meldingstype Felter av interesse 

813 Avregistrert Avregistrert dato 

814 Vraket Vraket dato 

851 Salgsmelding Solgt dato og fnr/orgnr (samme som solgt til) 

880 Kansellert salgsmelding Solgt dato og fnr/orgnr (samme som solgt til) 

864 Stjålet Stjålet dato 

854 Gjenfunnet Stjålet dato (som betyr gjenfunnet dato) 

811 Forsikring avgitt ved selskapsbytte Transaksjonsdato 

952 Omreg til ny eier – for avgivende selskap Avtaledato og opphørsdato 

 

Det kan være stor avstand i tid mellom dato for registrering av meldingen og dato for avregistrering, 

vraking, salg eller stjålet. 

 

Du kan gå igjennom melding for melding i listen som kommer opp i infotorg. Alternativt kan du laste 

ned en kommaseparert fil som du kan lagre. Den inneholder alle meldinger som traff ditt 

søkekriterium inntil maksgrense. Denne filen kan du åpne med Excel for å arbeide med meldingene 

videre i et bedre format. Kapittelet under viser hvordan du enkelt kan bruke Excel til dette. 

3. Bruk av regneark med makro for formattering av meldinger  
 

1. Velg Meldingslogg i TFFAuto 

2. Kryss av på «Søk i meldingslogg 800-meldinger» og på «Søk i meldingslogg TAD» 

3. Velg til-dato og fra-dato så du slipper å få med alle meldinger for de siste seks månedene. Det er 

en begrensning på nedlasting av maksimalt 65.000 rader for hver fil. Det beste vil ofte være å laste 

ned daglig for dermed også sikre tettere oppfølging 

4. Klikk på søk med «Alle (unntatt 952)» i Meldingstype-feltet (952-meldinger må lastes ned separat 

ved å velge disse i feltet Meldingstype) 

5. Klikk på knappen for «Søk» til høyre på bildet 

6. Bla ned til nederst på listen og klikk på knappen «Last ned». Dette sørger for at en kommaseparert 

tekstfil kan lastes ned fra TFFAuto og lagres lokalt på din PC eller nettverksdisk 

7. Klikk på knappen for «Save» når du får spørsmål om du skal åpne eller lagre filen 

«meldingsloggååååmmdd» 

8. Sørg for å lagre filen på et fast sted hvor du finner den igjen 

9. Gå inn på arket «Last inn meldinger» i arbeidsboka «MeldingsloggMakroTFF» og klikk på den 

store grå knappen «Formatter meldinger» 

10. Dersom det vises sikkerhetsadvarsler i gult like under menyene, så godta disse, for eksempel klikk 

på knappene «Enable editing» og «Enable Content» 

11. Lagre den nye arbeidsboka som har blitt opprettet med to arkfaner: 

a. Arket «Alle felter og meldinger» har med alt som var i filen som ble lastet ned formattert 

hensiktsmessig. For å spare plass, kan dette arket kan slettes om du vil 

b. Arket «Tilpasset opphør» har kun med meldingene 811, 813, 814, 851, 854, 864, 880 og 

952 formattert slik at du lett kan jobbe med meldingene. Unødvendige felt er ikke tatt med 

12. Gå igjennom meldingene i regnearket og sett forsikringer til opphørt i eget fagsystem 

 

NB! Pass på at Excel-makroer ikke er forhindret fra å kjøre på din PC. Du må kanskje aktivere dette. 

Dersom det skulle dukke opp en dialogboks som spør om du vil slette et ark, skal du svare ja, da dette 

er kun et midlertidig regneark som programmet sletter. Om du skulle likevel ha utfordringer med å 

kjøre programmet på din PC, bør du kontakte egen IT-avdeling. Makro-programmet er testet på 

følgende versjoner av Excel: 2010, 2013 og 2016 på Windows 7.  
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4. Innlesing maskinelt ved hjelp av web-services 
 

For innlesing av meldinger maskinelt via web-services, vises det til dokumentasjonen av web-services 

og integrasjon via lenkene til teknisk dokumentasjon på slutten av dette dokumentet. Den videre 

håndteringen av selve meldingene er i prinsippet lik som ved manuell håndtering. 

5. Håndtering av de ulike meldingene 
 

De meldingene som er ment brukt i bransjenormen for oppsigelse, er de fem listet under i rekkefølge 

etter hvor mange meldinger som typisk kommer i løpet av en dag. Normalt vil melding 851 og 813 

utgjøre mer enn 90% av disse fem meldingstypene. Melding om Stjålet og Gjenfunnet kjøretøy utgjør 

ikke mer enn 1-2% av meldingene. Det er derfor hensiktsmessig å starte med automatisering av 

meldingene 851 og 813 først. 

 

 851 Melding om eierskifte for et kjøretøy (salgsmelding) 

 813 Avregistrert 

 814 Vraket 

 864 Stjålet  

 854 Stjålet kjøretøy gjenfunnet 

 

Vi har også beskrevet meldingene 811 og 952 under som kan ytterligere bidra til å bedre 

datakvaliteten i selskapets fagsystem. 

 

Det vises til Trafikkforsikringsavgift i teksten under. Denne avgiften er beskrevet i et høringsnotat fra 

regjerningen og i annen dokumentasjon fra TFF. Avgiften er ikke endelig vedtatt når dette dokumentet 

skrives. 

 

a) 851 Salgsmelding og oppsigelse 
Ved et salg av kjøretøy plikter selger å sende inn salgsmelding til Statens Vegvesen. Denne meldingen 

blir offentlig informasjon om at kjøretøyet er solgt og til hvem det er solgt. Forsikringen til selger kan 

dermed sies opp manuelt eller automatisk av fagsystemet fra den dato som er registret som Solgt-dato 

i meldingen. Selskapet skal da umiddelbart sende en melding om opphør (V700) til TFFAuto. Det kan 

hende at opphørsdato i selskapets fagsystem blir satt tidligere enn opphørsdato i TFFAuto, da opphør 

ikke kan tilbakedateres i TFFAuto/Autosys, mens det er mulig i de fleste fagsystem. Det er etter Solgt-

dato kjøpers ansvar å sikre at kjøretøyet er forsikret, uavhengig av når det eventuelt omregistreres. 

 

I sjeldne tilfeller kan Statens Vegvesen ha lagt inn en feilaktig salgsmelding. Når dette oppdages, vil 

Autosys sende meldingen 880 Kansellert salgsmelding til TFFAuto. 880-meldingen viser da til 

kjennemerke og selger i salgsmelding som skal kanselleres. Solgt-til dato i 880-meldingen viser ikke 

til solgt-dato i meldingen som kanselleres, men til siste-eier-reg-dato i aktiv forsikring. En 880-

melding bør håndteres manuelt for å sikre at selger i tidligere salgsmelding får håndtert sitt 

forsikringsbehov på en god måte. 

 

b) 813 Avregistrert og oppsigelse 
Når skiltene blir levert inn til en veistasjon hos Statens Vegvesen, blir kjøretøyet regnet som 

avregistrert i Autosys. Dette fører til at meldingen 813 Avregistrert sendes til TFFAuto og legges i 

Meldingsloggen. Det er da ikke lenger lovpålagt å tegne ansvarsforsikring for kjøretøyet og dermed 

heller ikke betale tilhørende Trafikkforsikringsavgift.  
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Noen selskap vil ønske å si opp hele forsikringen automatisk, mens andre selskap vil velge å 

videreføre de øvrige forsikringene utenom ansvarsforsikringen. Selskapene velger også selv hvordan 

dialogen med kunden skal foregå. Ansvarsforsikringen/forsikringen sies opp fra avregistrert-dato i 

meldingen. 

 

Ved oppsigelse av ansvarsforsikringen sendes det en melding om opphør (VF700) til TFFAuto. 

 

Dersom en 813-melding har blank eller null som avregistrert-dato, skal forsikringen ikke sies opp.  

Dette er en kansellering av tidligere feilsendt melding om avregistrering av kjøretøyet og må 

behandles manuelt for å finne ut hva som har skjedd. Det er svært sjeldent at selskapene mottar slike 

kanselleringsmeldinger. 

 

c) 814 Vraket og oppsigelse 
Når et kjøretøy blir innlevert til en offentlig godkjent vrakplass, blir det registret i et system kalt 

Vraksys. Dette systemet sender i sin tur melding til Autosys, som sender en 814-melding til TFFAuto, 

slik at det fremkommer en vraket-dato i Meldingsloggen. Forsikringen kan automatisk sies opp fra 

vraket-dato, og en melding om opphør (VF700) kan umiddelbart sendes til TFFAuto. 

 

Dersom en 814-melding har blank eller null som vraket-dato, skal forsikringen ikke sies opp. Dette er 

en kansellering av tidligere feilsendt melding om vraking av kjøretøyet og må behandles manuelt for å 

finne ut hva som har skjedd. Det er svært sjeldent at selskapene mottar slike kanselleringsmeldinger. 

 

d) 864 Stjålet og oppsigelse 
Når et kjøretøy er meldt stjålet via Politiets systemer, sendes dette videre til Autosys, som igjen sender 

meldingen 864 Stjålet kjøretøy til TFFAuto. Kunden skal ikke betale for forsikringen etter at 

kjøretøyet er meldt stjålet, og dermed heller ikke Trafikkforsikringsavgift. Selskapet har det videre 

ansvar for kjøretøyet og eventuelle skader fra og med stjålet-dato i meldingen.  

 

Forsikringen sies opp i eget fagsystem, og selskapet skal umiddelbart sende en opphørsmelding 

(VF700) til TFFAuto. 

 

Når selskapet mottar en melding om at kjøretøyet er gjenfunnet (854), vil det være naturlig at 

selskapet manuelt kontakter kunden, dersom kunden selv ikke har tatt kontakt. Håndtering av 

eventuell erstatning og ny forsikring avtales mellom selskapet og kunden. Et gjenfunnet kjøretøy med 

skilter er forsikringspliktig og må derfor forsikres fra gjenfunnet-dato. Merk at i 854-meldingen står 

gjenfunnet-dato i feltet for stjålet-dato. 

 

e) 811 Forsikringen er avgitt ved selskapsbytte og oppsigelse 
Når et annet selskap har tatt over forsikringen ved selskapsbytte (VF300), blir forsikringen automatisk 

satt til opphørt for avgivende selskap i TFFAuto/Autosys. Men dersom det ikke har blitt sendt en 

oppsigelse fra overtakende selskap via vedtatt mail-løsning beskrevet i en annen bransjenorm, vil 

forsikringen fortsatt løpe i fagsystemet. Feil i den manuelle prosessen med å si opp forsikringer, kan 

derfor føre til at selskapet feilaktig har registrert forsikringen som aktiv i eget fagsystem, og vil 

således feilaktig fortsette å kreve inn premie og være pliktig til å betale inn og kreve inn 

Trafikkforsikringsavgift. Det vil kunne spare selskapet for manuelt oppryddingsarbeid, dersom det blir 

gjort en sjekk om forsikringene på kjøretøy i 811-meldingene virkelig er opphørte. Opphørsdato på 

forsikringen for avgivende selskap skal være lik transaksjonsdato i meldingen (TRANS_DATO eller 

Dato registrert i web-løsningen). Avtaledato er tidspunktet forrige forsikring startet, med andre ord 

dato for når det avgivende selskap (ditt selskap) startet avtalen som akkurat har opphørt. 

 



 

Side 5 av 7 

14.12.2015 

Trafikkforsikringsforeningen        

f) 952 Omregistrering til ny eier – for avgivende selskap og oppsigelse 
Det skal være nok å forholde seg til 851 Salgsmelding, men 952-meldingen kan benyttes som en 

ekstra sjekk på at forsikringen virkelig er opphørt når kjøretøyet er meldt omregistrert til nye eier. 

Dersom det har oppstått en feil i et eller annet ledd i prosessen, vil håndtering av 952-melding kunne 

avdekke dette, og gi selskapet muligheten til å si opp forsikringen eller innlede dialog med kunden. 

Avtaledato er forrige forsikrings avtaledato (for selger med andre ord), og opphørsdato er forrige 

forsikrings opphørsdato.  
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6. Oversikt over alle felter i Meldingsloggen 
 

Nr Feltnavn Definisjon 
1 TRANSKILDE Integer 

2 TRANSKODE (for alle meldinger) String (813, 814, 851 etc) 

3 STATUSKODE String 

4 STATUSTEKST String 

5 TRANS_DATO (for alle meldinger) Date (YYYY-MM-DD'T'HH24:MM:SS) 

6 BRUKERIDENT String 

7 KJENNEMERKE (for alle meldinger) String 

8 NASJONALITET String 

9 FORRIGE_KJENNEMERKE String 

10 MERKE_KODE String 

11 MERKE_NAVN String 

12 MODELLTYPE String 

13 REG_AAR (for 851/880/813/814/811/952) String 

14 KJOERETOEY_FARGE_KODE Integer 

15 KJOERETOEY_FARGE String 

16 KJOERETOEY_GRUPPE Integer 

17 KJOERETOEY_GRUPPE_NAVN String 

18 UNDERSTELLS_NR String 

19 REG_DATO_NORGE String (YYYYMMDD) 

20 DATO_EU_GODKJENT String (YYYYMMDD) 

21 AVREG_DATO (for 813-melding) String (YYYYMMDD) 

22 UTFOERT_DATO String (YYYYMMDD) 

23 STJAALET_DATO (for 864/854-melding) String (YYYYMMDD) 

24 VRAKET_DATO (for 814-melding) String (YYYYMMDD) 

25 FNR_ORGNR (for 851/880/811-melding) String 

26 NAVN String (ETTERNAVN + FORNAVN + MELLOMNAVN) 

27 ADRESSE String 

28 POSTNR String 

29 POSTSTED String 

30 KOMMUNE String 

31 LEIETAKER String 

32 LEIETAKER_FNR_ORGNR String 

33 MEDEIER String 

34 MEDEIER_FNR_ORGNR String 

35 SELSKAPSKODE String 

36 ERKLAERSNR String 

37 AVTALEDATO (for 811/952-meldinger) String (YYYYMMDD) 

38 OPPHOERSDATO (for 952-meldinger) String (YYYYMMDD) 

39 FORR_SELSKAPSKODE String 

40 FORR_AVTALEDATO String (YYYYMMDD) 

41 FORR_OPPHOERSDATO (for 952-meldinger) String (YYYYMMDD) 

42 SOLGT_TIL String (FNR_ORGNR) 

43 SOLGT_DATO (for 851-melding) String (YYYYMMDD) 

 

De feltene som er relevant for oppsigelse av forsikring er merket i rødt. 
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7. Link til dokumentasjon fra EVRY 
 

Integrasjonsspesifikasjonen finnes ved hjelp av linkene under. Her fins også wsdl/xsd 

dokumentasjonen for web-servicen.  

 

For test: 
http://ws-test.infotorg.no/xml/TFF/TFFAutoWeb/2015-07-10/TFFAutoWeb.xsd.xhtml 

 

For produksjon: 
http://ws.infotorg.no/xml/TFF/TFFAutoWeb/2015-07-10/TFFAutoWeb.xsd.xhtml 

 

Dersom lenken ikke virker, kan du kopiere lenken inn i din nettleser og komme videre derfra. 

http://ws-test.infotorg.no/xml/TFF/TFFAutoWeb/2015-07-10/TFFAutoWeb.xsd.xhtml
http://ws.infotorg.no/xml/TFF/TFFAutoWeb/2015-07-10/TFFAutoWeb.xsd.xhtml

