BALSFJORD KOMMUNE
RÅDHUSGATA 11
9050 STORSTEINNES

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Statens vegvesen Region sør

Vår referanse:

Deres referanse:

R-3895664

Vår dato:

01.11.2019

Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke ZD 23110
Vi viser til eierskiftemeldingen datert 01.11.2019. Statens vegvesen har på bakgrunn av denne lagt inn
eierskifte på kjøretøyet med kjennemerke ZD 23110, i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 2-27
første ledd.
Kjøretøyet kan ikke tas i bruk før det er utstedt midlertidig eller originalt vognkort i ny eiers navn.
Dersom du mener at eierskiftet er feil, må du levere en skriftlig klage innen tre uker fra du mottok dette
brevet, jf. forvaltningsloven § 28 og § 29. Merk klagen med vårt referansenummer som står øverst på
dette vedtaket.
Har du spørsmål?
På vegvesen.no/omregistrering finner du mer informasjon om omregistrering. Kontaktinformasjonen til
din nærmeste trafikkstasjon finner du på vegvesen.no/trafikkstasjoner.
Med hilsen
Statens vegvesen Region sør

Postadresse
Statens vegvesen Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-sor@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
(2) Dato

(3) Mottaker (navn og adresse)

(4) Klageinstans

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen,
og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
 hvilket vedtak De klager over
 årsaken til at De klager
 den eller de endringer som De ønsker
 eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort.

Rett til å se saksdokuMed visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
mentene og til å kreve veiledning dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
Kostnader ved klagesaken
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Klage til
Sivilombudsmannen

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts - og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplys ninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Særlige opplysninger
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