
Internnr.       

TILSTANDSRAPPORT FOR BRUKTBIL 
Merke:       Kjennemerke:       Bruktimportert: Ja  Nei  
Modellvariant:       Underst. nr.:       Tidl. større skade: Ja  Nei  
Type:       Reg. første gang i Norge:       Tidligere annen enn 

normal privat bruk: Ja  Nei  
Km. stand:       Årsmodell:       Øk. heftelser: Ja  Nei  
Per. kjøretøykontroll (PKK) utført: Dato:       Km:       Kjørt under 100’ km Ja  Nei  
Karakterer: A=nytt/lite brukt: B=god funksjon C=usikker/noe svak funksjon D=dårlig/defekt 

1. Bremseanlegg/-virkning 4. Lys/refleks/elektrisk 5.8 hjullager 
1.1  pedal/-vandring 4.1  fjernlys 5.9  hjulmuttere/bolter 

1.2  park.brems betjening 4.2  nærlys 6. Bærende konstr.-/ 
1.3  bremsekraftforsterker, servo 4.3  parkeringslys  kaross-/påbygg, mv. 

1.4  varslere for bremsefeil 4.4  retningslys 6.1  ramme 
1.5  bremseveske 4.5  nødsignallys 6.2  karosseri 
1.6  lastavhengig ventil 4.6  baklys 6.3  eksosanlegg 
1.7  bremsebelegg 4.7  stopplys 6.4  drivstofftanker/-ledninger 
1.8  tromler/skiver 4.8  lys for kjennemerke 6.5  dører/hengsler 
1.9  rør/slanger 4.9  andre lys 6.6  førersete/seter 
1.10  lekkasje 4.10  refleks 6.7  tilhengerfeste 

1.11  ABS 4.11  varsellamper 7. Annet utstyr 
1.12  driftsbrems-virkning 4.12  elektrisk ledningsnett 7.1  bilbelte 
1.13  park. brems-virkning 4.13  elektr. forbindelse til tilhenger 7.2  låser/tyverisikring 

2. Styring 5. Aksler/hjulopph./fjærer/ 7.3  hastighetsmåler 
2.1  ratt/rattaksel  støtdempere/hjul/dekk 7.4  lydsignal 
2.2  snekke/tannstang/servo 5.1  aksler 7.5  jekk/verktøy/varseltrekant 

2.3  ledd 5.2  for-/bakstilling 8. Miljø 
2.4  retningsstabilitet/selvoppretting 5.3  fjærer 8.1  målt støy 

3. Sikt 5.4  stabilisator 8.2  målt avgass 
3.1  frontvindu/vinduer 5.5  støtdempere 8.3  radiostøy 
3.2  vinduspussere/-spyler 5.6  dekk 8.4  lekkasjer (forurensning) 

3.3  speil 5.7  felger Under utfylling av punkt 8.1 - 8.4 bruk enten 
karakteren A («lovlig») eller D (ikke «lovlig») 

9. Motor/utstyr 9.8 generator/batteri/lading 11. Diverse 
9.1  start/arbeidslyd 9.9  varme/defroster/AC 11.1  instrumenter/brytere 

9.2  trekkraft/aksellerasjon 10. Gir/transmisjon 11.2  vindusheiser/takluke 
9.3  oljeforbruk/-røyk/-lekkasje 10.1  girkassefunksjon/-lekkasje 11.3  varme i ruter/seter/speil 
9.4  kompresjon/sylinderlekkasje 10.2  clutch 11.4  innvendig trekk/stopping 
9.5  motorstyresystem 10.3  differensial funksjon/-lekkasje 11.5  lakk 
9.6  motorfester/-dempere 10.4  mellom-/drivaksel 11.6  antirustbehandling 
9.7  kjølesystem/vannpumpe 10.5  mansjetter på ledd 11.7  øvrig utstyr 

12. Servicehefte: Ja  Nei  (se pkt. 4 på baksiden) 13. Instruksjonsbok: Ja  Nei  (se pkt. 5. på baksiden) 

14. Koll.pute utkoblet iflg. vognkortet: Ja  Nei  15. Antirustgaranti fra produsenten: Ja  Nei  Vet ikke  

16. Registerrem skiftet: Ja  Dato:       Km:       Nei  Vet ikke  
      Skader 

 
      

  
 

 

 Dato/underskrift/firmastempel   Lest av kjøper (signatur)  
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Bruk av rapporten 

Tilstandsrapport brukes primært ved salg av brukte personbiler, men kan også brukes for andre lette kjøretøyer. Rapporten skal gi kjøperen 
en mest mulig korrekt informasjon om bilens tekniske og miljømessige tilstand på salgstidspunktet, og ellers gi generell informasjon om bilen 
og dens forhistorie. 
  Rapportskjemaet er mht. trafikksikkerhet og miljø tilpasset kontrollseddelen for periodisk kontroll av kjøretøy (PKK), men utfylling av 
tilstandsrapport må ikke forveksles med PKK. Tilstandsrapport angir eventuell slitasjegrad og funksjonsdyktighet, mens det i PKK bare 
angis om vedk. kontrollpunkt overholder forskriftens minimums-/maksimumskrav. 

Utfylling av rapporten 

1. Alminnelige opplysninger om bilen 
Opplysninger om tidligere større kollisjonsskader, tidligere bruk av bilen og kjørelengde baseres på bilforhandlerens egen grundige 
besiktigelse og opplysninger som innbytteren gir på forespørsel. 
Opplysning om dato for førstegangsregistrering hentes fra vognkortet og gjelder registrering i Norge. 
Årsmodell angis på grunnlag av understellsnr. eller opplysninger som selger må innhente hos vedkommende importør. 
Eventuelle økonomiske heftelser undersøkes i Løsøreregisteret. 
 

2. Tekniske bedømmelser 
Både trafikksikkerhet og driftsfunksjon bedømmes over en skala fra A til D, jf. skjemaet. 
Grunnlaget for vurderingen av trafikksikkerhet og miljø er Kjøretøyforskriften, Krav til kjøretøy og Vegvesenets kontrollveiledning. 
Ved vurdering av driftsfunksjon legges fabrikantens/importørens bedømmelseskriterier for funksjonsdyktighet og reparasjonsbehov til  
grunn. 
Ved bedømmelsen av både trafikksikkerhet og driftsfunksjon er det vesentlig å skille mellom komponenter/funksjoner som får 
bedømmelsen B eller C. Bedømmelsen B skal gis til komponenter som er brukt, men fullt funksjonsdyktige og som erfaringsmessig har 
betydelig gjenværende funksjonstid. C  skal gis til de komponenter/funksjoner som ut fra et faglig forsvarlig skjønn anses usikre, som har 
en begynnende svakhet mht. funksjon eller som må påregnes reparert/utskiftet i løpet av 3 måneder/5000 km. 
Merknadsrubrikken brukes av selger til å gi tilleggsopplysninger om de enkelte deler/funksjoner. 
 

3. Miljø 
Rubrikkene under pkt. 8 "Miljø" brukes til å angi om bilen overholder gjeldende støy- og utslippskrav ved bruk av karakteren A ("lovlig") 
eller D (ikke "lovlig"). 
Målingene utføres i henhold til Kjøretøyforskriften, Krav til kjøretøy og Vegvesenets kontrollveiledning. 
Støy måles bare på kjøretøy registrert etter 1/10 1992. 
 

4. Servicehefte 
Dersom pkt. 12 vedrørende serviceheftet skal kunne besvares med ja, må serviceheftet være komplett utfylt og stemplet i henhold til bilens 
alder og km-stand. 
 

5. Instruksjonsbok 
Instruksjonsboken gir kjøper nyttig veiledning om bruken og vedlikeholdet av bilen. Har bilen startsperre eller annen fabrikkmontert sikring 
mot innbrudd/tyveri, gir instruksjonsboken også anvisning på hvordan bileieren skal forholde seg ved eventuelle systemfeil, strømbrudd e.l. 
Ha boken liggende i bilen. 

 

   

  Forbrukerrådets hovedmål med tilstandsrapporten 
er å bidra til at markedet fungerer best mulig gjennomsiktig. 
Bruktbilkjøperne skal kunne vite hva de kjøper, men også 
kunne kjøpe hva de vil. Selv om bilen prismessig ligger lavt, 
anbefales det likevel sterkt at man spør etter tilstandsrapport. 

   
Kjøp aldri en bil «som den er», eller som et reparasjons- 
objekt/delebil, om den faktisk skal registreres for vanlig bruk. 
Det er nettopp de billigste bilene som «trenger» en 
tilstandsrapport. 

   

 

 

Forbrukerrådet 
Postboks 4594 Nydalen 
0404 Oslo 
E-post: post@forbrukerradet.no
Internett: forbrukerportalen.no

Telefon: 
Telefaks: 

23 400 500 
23 400 501 
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