
FAKTA OM GEBYRET 

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er et samarbeidsorgan for alle forsikringsselskapene i 
Norge som tilbyr ansvarsforsikring for kjøretøy (trafikkforsikring). Alle forsikringsselskap 
som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av TFF. TFF 
sikrer oppgjør hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret. 

 

Hva innebærer gebyret? 
Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha 
gyldig ansvarsforsikring. Hvis du ikke har forsikret 
kjøretøyet ditt, får du fra 1. mars 2018 et gebyr for hver dag 
kjøretøyet ditt er uforsikret.  
 
Hva koster dette per dag? 
Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy: 50 NOK 
per dag 
Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, 
beltemotorsykkel (snøscooter): 150 NOK per dag 
Buss, lastebil: 250 kroner per dag 
 
Hvorfor innføres dette gebyret? 
Formålet med gebyrordningen at eiere tegner forsikring på 
sine uforsikrede kjøretøy. 
 
Hvordan kan jeg unngå gebyr? 
Du har to alternativ: 
- forsikre kjøretøyet, eller 
- levere skiltene til Statens vegvesen 

 
Hvilke kjøretøy må ha forsikring? 
Alle kjøretøy, slik som biler, mopeder, motorsykler, ATV’er, 
traktorer og busser mv., som har skiltene på eller har status 
som registrert skal være forsikret. 
 
Hvilke kjøretøy trenger ikke forsikring? 
Kjøretøy som er avskiltet, avregistrert, vraket eller stjålet 
regnes ikke som forsikringspliktige. Tilhengere og 
campingvogner trenger heller ikke forsikring 
 
Fra hvilken dag må kjøretøyet være forsikret?  
Kjøretøyet må være forsikret fra du kjøper eller på annen 
måte overtar kjøretøyet. 
 
Hvem er ansvarlig for å tegne trafikkforsikring? 
Det er eiers ansvar å forsikre kjøretøyet.  
 
 
 
 
 

Eieren er ansvarlig for å forsikre kjøretøyet selv om: 
- Det ikke er i bruk 
- Det kun er i bruk deler av året 
- Det ikke er i kjørbar stand 
…Så lenge skiltene er på, skal kjøretøyet være forsikret 

 

Avregistrering 
Kjøretøyet skal avregistreres om det er vraket eller 
eksportert til utlandet. Avregistrering gjøres hos Statens 
vegvesen.  
 
Feilaktige opplysninger til motorvognregistret  
Hvis du mener det er feil informasjon i 
motorvognregistret, kontakt Statens vegvesen.  
 
Ubetalt gebyr 
Dersom du ikke betaler gebyret vil 
Trafikkforsikringsforeningen sende purringer og 
videresende kravet til rettslig inkasso. I praksis betyr dette 
at kjøretøyet blir avskiltet på stedet i en veikontroll. Merk 
at tidligere utstedte dagsgebyr ikke vil bli slettet ved 
tegning av forsikring. 
 
Ubetalt forsikringspremie 
Forsikringsselskapet har rett til å si opp trafikkforsikringen 
dersom premien ikke betales i tide. Det er forbudt å kjøre 
uten gyldig trafikkforsikring, og kjøretøyet vil kunne bli 
avskiltet i en kontroll.  
 
 
 

 


