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Forord
Sentral forskrift om lavutslippssoner for biler ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 2016 
med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 åttende ledd, § 31 og § 
31a og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde 
ledd.1  Forskriften gir kommuner anledning til å gebyrlegge biler i områder med dårlig luftkvalitet, hvis  
kommunene kan dokumentere at tiltaket vil gi en forbedret lokal luftkvalitet og det er fare for å bryte 
grenseverdiene i forurensningsforskriften § 7-62. 

Den enkelte kommune som ønsker å innføre en eller flere lavutslippssoner, må gjøre dette gjennom å 
vedta en lokal forskrift. Den lokale forskriften må ha vært på høring på vanlig måte jf. forvaltningsloven 
§ 37.3 Flere kommuner kan gå sammen om å etablere en lavutslippssone og vedta likelydende forskrift.
 
Den lokale forskriften skal fastsette sonestørrelse, gebyrstørrelse og hvilke biler som er gebyrpliktige. 
Nullutslippsbiler kan ikke gebyrlegges. Gebyrpliktige biler må betale gebyr før de kjører inn i en lavut-
slippssone. 

Etablering av ordningen krever dialog med regionvegkontoret som har myndighet til å gi samtykke til 
ordningen. I den sammenheng skal kommunen framskaffe dokumentasjon og informasjon som region- 
vegkontoret skal gjennomgå for å påse at rammene i forskriften er overholdt. 

Denne veilederen utdyper de forventninger som følger av den sentrale forskriften og de forhold Vegdi-
rektoratet mener bør være på plass før en lavutslippssone kan innføres.  

Det er forventet at kommunen svarer ut bilistenes behov for rettsikkerhet og personvern gjennom å lage 
forsvarlige systemer for informasjon, betaling, kontroll og håndheving med elektroniske og manuelle 
løsninger. 

Lavutslippssone kan kombineres med miljødifferensierte bompenger og et bompengesystem som er 
forberedt for høye takster når det er akutt fare for høy luftforurensning. Dersom kommunen mener at 
flere av disse virkemidler må brukes, er det forventet at kommunen ivaretar bilistenes behov for sam-
ordnede og oversiktlige løsninger.  

Vegdirektoratet
Veg- og transportavdelingen
Februar 2017

1  Forskrift om lavutslippssoner for biler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1681/%C2%A71#§1 
2  Forurensningsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931 
3  Forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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1 Rammeverk for å redusere lokal  
 luftforurensing fra biler                     
Den sentrale forskriften gir kommunene hjemmel til å kreve gebyr for å kjøre med forurensende bil på 
offentlig veg innenfor en definert sone. Kommunen definerer selv hvilke biler som skal være gebyr-
pliktige og den aktuelle størrelsen på gebyret. Betalt gebyr for en bil i én lavutslippssone gjelder i alle 
andre lavutslippssoner.

Når prisen for å bruke forurensende biler innenfor en sone øker, stimulerer det til å bruke disse bilene 
mindre og til å forsere utfasingen av slike biler - og erstatte dem med biler med lavere eller ingen gebyr. 

Nitrogendioksid (NO2) og fint svevestøv i eksosen (PM2,5) er helseskadelige forurensningskompo- 
nenter regulert i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. En kommune kan innføre gebyr-
plikt for biler begrunnet i utslipp av nitrogendioksid og svevestøv i eksosen. Kommunen kan også 
begrunne gebyrstørrelsen på bakgrunn av disse.
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2 Merknader til hjemmelsgrunnlaget                     
Vegtrafikkloven § 13 fikk ved lovendring 3. juni 2016 tilført et nytt 8. ledd. Den er som følger:

 «Med samtykke fra departementet kan en kommune for å begrense miljøulemper fra 
 vegtrafikken innføre lavutslippssone i et fastsatt område. Departementet kan gi nærmere 
 bestemmelser om plikt til å medbringe dokumentasjon av kjøretøyets utslippsnivå, rett til 
 å kreve opplyst og å lagre kjøretøyinformasjon og informasjon om eier og bruker mv. til bruk 
 i betalings- og kontrollsammenheng, herunder rett til å kreve bruk av elektronisk enhet om bord 
 i motorvogn for elektronisk identifikasjon. Departementet kan gi bestemmelser om gebyr 
 for kjøring i sonen, tilleggsgebyr for brudd på bestemmelsene, og bestemmelser om håndheving 
 og bruk av inntekt av ordningen.»

Vegtrafikkloven § 13 gir kommunen hjemmel til å innføre en lavutslippssone i et fastsatt område for å 
begrense miljøulemper fra trafikken. Kommunen må få samtykke til å innføre lavutslippssone. Gjennom 
den sentrale forskriften har departementet gitt regionvegkontoret myndigheten til å gi et slikt samtykke.

Forskrift om lavutslippssoner for biler § 4 stiller betingelser for at en kommune kan gis samtykke fra  
regionvegkontoret. Kravet om samtykke innebærer at regionvegkontoret skal ha ansvaret for å kva-
litetssikre at det er saklig grunnlag for å etablere lavutslippssonen og at kommunen har forsvarlige 
 system for informasjon, registrering, betaling, kontroll og håndheving av sonen som ønskes opprettet.

Kommunen er gitt myndighet til å kreve opplyst og å lagre kjøretøyinformasjon og informasjon om eier 
til bruk i betalings- og kontrollsammenheng. I så måte er kommunen gitt myndighet til å identifisere 
bilene elektronisk (maskinell digital lesing av kjennemerket) for kontroll. Dette kommenteres nærmere 
under § 19. 

Regionvegkontoret skal ikke vurdere gebyrstørrelser og hvilke biler som er omfattet. Dette er kommunen  
selv gitt hjemmel til å fastsette jf. §§ 3 og 7. 

Med hensyn til miljøulemper fra vegtrafikken er dette bestemt til å gjelde eksosutslipp fra biler som 
skaper fare for ulovlig høy lokal luftforurensning jf. forurensningsforskriften kapittel 7. Nettoinntekten 
fra lavutslippssonen skal brukes på kollektivtransport-, trafikksikkerhets- og miljøtiltak for å redusere 
lokal luftforurensning jf. forskriften §17.

Kommunen som forvaltningsorgan har et selvstendig ansvar for å opptre i henhold til forvaltningsloven 
alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper og EØS-rettslige krav om proporsjonalitet. Dette krever at 
kommunen ikke vedtar lokale forskrifter som er vilkårlige, sterkt urimelige, inneholder usaklig forskjells-
behandling eller er uforholdsmessige. 
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3 Sentral forskrift om  
 lavutslippssoner for biler                     
Ved kongelig resolusjon 20. desember 2016 ble sentrale forskriften om lavutslippssoner for biler fast-
satt med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 åttende ledd, § 31 og § 31a 
og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd. 
Forskriften ble fremmet av Samferdselsdepartementet:

§ 1 FORMÅL
  Formålet med denne forskrift er å gi rammeverket for å innføre, administrere, kontrollere og 
  håndheve kommunale lavutslippssoner som etableres for å forbedre luftkvaliteten i et område 
  utsatt for lokal luftforurensning fra biler.

§ 2 DEFINISJONER
  I denne forskriften menes med
  a)  Lavutslippssone: Et geografisk avgrenset område på offentlig veg, som er utsatt for lokal 
   luftforurensning fra bil, og der kommunen har fått samtykke til å innføre gebyr for å få kjøre. 
  b) Gebyr: Det vederlag en eier eller fører av en bil må betale for å kunne kjøre innenfor en 
   lavutslippssone. 
  c) Euroklasse: Den avgasstandard som bilen er godkjent med etter forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 
   godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1 eller forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om 
   tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr kapittel 25. 
  d) Nullutslippsbiler: Biler som bare bruker elektrisitet eller brenselsceller (hydrogen) til framdrift.
   Definisjonene i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 
   4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr gjelder 
   for øvrig tilsvarende for denne forskriften.

§ 3 PLIKT TIL Å BETALE GEBYR
  Plikten til å betale gebyr i en lavutslippssone kan omfatte alle biler. Kommunen kan i lokal forskrift 
  fastsette nærmere bestemmelser om hvilke biler som har plikt til å betale gebyr og som skal 
  registreres i kommunens system for betaling og kontroll. Kommuner som har etablert en felles 
  lavutslippssone må innføre felles bestemmelser for dette.
  Plikten til å betale gebyr gjelder ikke:
  a)  nullutslippsbiler,
  b) biler godkjent som utrykningskjøretøy og andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste,
  c) biler spesialinnredet for egentransport av funksjonshemmet og biler der fører eller passasjer 
   medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede i henhold til forskrift 15. mars 1994 
   nr. 222 om parkering for forflytningshemmede. Ved parkering skal parkeringsbeviset alltid være 
   plassert godt synlig bak frontruten,
  d) bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn.

§ 4 INNFØRING AV LAVUTSLIPPSSONE
  En kommunal lavutslippssone krever samtykke fra regionvegkontoret før den kan innføres. 
  Samtykke fra regionvegkontoret kan gis med varighet opp til 6 år.
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  Før samtykke kan gis skal kommunen legge fram:
  a) dokumentasjon på omfang og utbredelse av lokal luftforurensning fra biler innenfor den 
   planlagte lavutslippssone, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
   kapittel 7 om Lokal luftkvalitet, samt informasjon om hvilke tiltak som kommunen allerede har 
   iverksatt for å redusere omfanget og utbredelsen av de lokale miljøproblemene fra biler,
  b) informasjon om planlagt sonestørrelse og skilting,
  c)  informasjon om planlagte gebyrsatser og hvordan disse er beregnet,
  d) dokumentasjon på at lavutslippssonen og innretningen av denne faktisk vil begrense lokal 
   luftforurensning fra vegtrafikken,
  e) dokumentasjon på et forsvarlig system for registrering, betaling av gebyr, informasjon overfor 
   bilistene, kontroll, inkludert eventuelt planlagt oppsetting og plassering av faste kontroll-
   punkter, og håndheving,
  f)  en vurdering av konsekvensene som den foreslåtte lavutslippssonen vil ha for personvernet, 
   inkludert nytte av faste kontrollpunkter og automatisk sletting av opplysninger om kjøretøy som 
   ikke skal ilegges overtredelsesgebyr.
  e)  informasjon om kommunen har søkt Vegdirektoratet om å bli tildelt myndighet til å ilegge 
   overtredelsesgebyr, jf. forskriften § 10 og vegtrafikkloven § 31a, herunder informasjon om 
   uttalelsen fra vedkommende politimester,
  h) informasjon om hvordan nettoinntekten fra lavutslippssonen skal brukes på kollektivtransport-, 
   trafikksikkerhets og miljøtiltak.

§ 5 SONESTØRRELSE OG KRAV TIL SKILTING
  Kommunen fastsetter størrelsen på lavutslippssonen. Kommunen kan etablere flere lavutslipps-
  soner innenfor kommunen. Flere kommuner kan etablere en felles lavutslippssone.
  En lavutslippssone skal være sammenhengende, enhetlig og skiltet.

§ 6 FASTSETTELSE AV EUROKLASSE, VEKTKLASSE OG DRIVSTOFF
  Euroklasse, vektklasse og drivstoff fastsettes på bakgrunn av informasjon i bilens vognkort 
  eller motorvognregisteret. Dersom vognkortet eller motorvognregisteret ikke inneholder slik 
  informasjon, fastsettes Euroklasse i tråd med dato for førstegangsregistrering av bilen.

§ 7 FASTSETTELSE AV GEBYR
  Kommunen fastsetter gebyret for å få kjøre i lavutslippssonen. Gebyret skal fastsettes for et år, 
  for tretti dager og for en dag. Gebyret skal differensieres ut fra euroklasse og kan differensieres 
  ut ifra drivstoff og vektklasse.

§ 8 REGISTRERING I SYSTEMET OG BETALING AV GEBYR
  For biler som er gebyrpliktige jf. § 3 skal korrekt informasjon om bilens kjennemerke og 
  nasjonalitet, eieren og eierens adresse, euroklasse, bilens vektklasse, drivstoff og dato for 
  førstegangsregistrering være lagt inn i kommunens betalingssystem, jf. § 19, og riktig gebyr betalt, 
  før bilen kan kjøre i en lavutslippssone.

  Eieren og føreren av bilen er solidarisk ansvarlig for at bilen er registrert i systemet, opplysningene 
  er korrekte og riktig gebyr er betalt.

  Kommunen gir de nærmere regler på hvordan dokumentasjon på betalt gebyr skal være synlig 
  og eller tilgjengelig for kontroll. Enhver som vil kjøre lovlig i lavutslippssonen plikter å følge disse.
  
  Betalt årsgebyr er gyldig ett år fra betalingsdato. Betaling for tretti dager har gyldighet fra 
  betalingsdato og klokkeslett. Betaling av døgngebyr har gyldighet 24 timer fra betalingstidspunkt 
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  eller fra oppgitt dato og klokkeslett. Betalt gebyr er kun gyldig for én bil. Betalt gebyr i én 
  lavutslippssone er gyldig i en annen lavutslippssone.
 
  Refusjon for betalt årsgebyr kan gis dersom den aktuelle bilen ikke skal benyttes som forutsatt 
  ved betalingen. Det gis refusjon for et halvt år dersom avtalen sies opp før det er gått et halvt år fra 
  betalingsdato.

§ 9 KONTROLL
  Kontroll av biler som kjører i en lavutslippssone, kan utføres av myndighet som angitt i § 13.
  Kontroll kan skje ved bruk av mobile eller faste enheter for automatisk kontroll. Automatisk 
  system for stikkprøvekontroll kan settes opp som faste kontrollpunkter langs veg av kommunen 
  eller annen kontrollmyndighet. Slike system skal merkes med formål og behandlingsansvarlig.

  Oppsetting og plassering av faste kontrollpunkter krever samtykke fra regionvegkontoret.

§ 10 OVERTREDELSESGEBYR
  Overtredelsesgebyr for å kjøre gebyrpliktig bil i lavutslippssone kan ilegges om informasjon i 
  kommunens betalingssystem ikke er oppgitt eller er oppgitt feil, gebyret ikke er betalt, eller det 
  er betalt et for lavt gebyr, eller at dokumentasjon på betalt gebyr ikke er tilgjengelig for kontroll 
  i henhold til kommunens bestemmelser om dette.

  Overtredelsesgebyr kan bare ilegges dersom det med rimelighet kan forventes at eieren eller 
  føreren av bilen burde ha vært klar over feilen.

  Overtredelsesgebyr er minimum 500,- kroner, men kan ikke overstige gebyret for å kjøre tretti 
  dager i lavutslippssonen. 

§ 11 ANSVAR FOR BETALING AV OVERTREDELSESGEBYR OG FORHØYET 
 OVERTREDELSESGEBYR
  Eieren av bilen er ansvarlig for å betale overtredelsesgebyret. Dersom føreren av bilen er en annen 
  enn den som var registrert som eier ved overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for overtre-
  delsesgebyret, med mindre bilen var fravendt eieren ved et lovbrudd.

  Blanketten for overtredelsesgebyr skal festes på bilen sammen med innbetalingskort, leveres 
  føreren eller sendes eieren eller føreren av bilen i posten.

  Er overtredelsesgebyret ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, kan det forhøyes med 1000,- 
  kroner. Plikten til å betale overtredelsesgebyret og forhøyet overtredelsesgebyr gjelder selv om 
  det klages på overtredelsesgebyret.

  Overtredelsesgebyr og forhøyet overtredelsesgebyr tilfaller kommunen, dersom overtredelsen er  
  håndhevet av kommunen. Overtredelsesgebyr og forhøyet overtredelsesgebyr tilfaller staten, 
  dersom overtredelsen er håndhevet av politiet eller regionvegkontor, jf. § 13 første ledd.

§ 12 INNDRIVING AV OVERTREDELSESGEBYR OG FORHØYET OVERTREDELSESGEBYR
  Er overtredelsesgebyr ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, kan overtredelsesgebyr og 
  forhøyet overtredelsesgebyr inndrives etter vegtrafikkloven § 38, men tidligst 14 dager etter at 
  varsel om inndriving er kommet fram til den skyldige. Gebyr kan også inndrives hos eieren av bilen 
  etter de samme prinsipper. Skyldneren har ikke erstatningsplikt for kostnader ved utenrettslig 
  inndriving.
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§ 13 HÅNDHEVING
  En kommune kan etter å ha søkt Vegdirektoratet bli tildelt myndighet til å ilegge overtredelses-
  gebyr, jf. vegtrafikkloven § 31a.

  Ved manuell kontroll av parkerte biler skal kommunens personell være uniformert og ha fått 
  tilfredsstillende opplæring. Kommunens personell som utfører kontroll skal bære synlig og 
  lesbart legitimasjonskort og plikter å oppgi virksomhetens navn og tjenestenummer når dette 
  forlanges av den som tjenestehandlingen direkte angår, politiet eller regionvegkontor.

  Dersom flere kommuner har etablert felles lavutslippssone, skal kommunene samarbeide om 
  felles håndheving.
 
  Politi og regionvegkontor kan, i tillegg til kommunen, ilegge overtredelsesgebyr, jf. § 10.

§ 14 KLAGE
  Ilagt overtredelsesgebyr kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen 
  gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven 
  § 32.
 
  Klagen fremsettes for myndigheten som ila overtredelsesgebyret og i det distrikt gebyret ble ilagt.
 
  Førsteinstansen behandler klagen, og skal gi skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får 
  medhold. Dersom særlige grunner tilsier det, kan førsteinstansen frafalle overtredelsesgebyr 
  og forhøyet overtredelsesgebyr.

  Klage som ikke gis medhold, jf. tredje ledd, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet 
  om resultatet kreves forelagt for tingretten. Førsteinstansen forbereder klagebehandlingen.

§ 15 KOMPETENT TINGRETT
  Førsteinstansen sender klagen til tingretten på stedet der gebyret ble ilagt.

§ 16 KLAGEBEHANDLINGEN I TINGRETTEN
  Tingretten behandler klagen, med mindre retten av særlige grunner mener klagen bør behandles 
  av en annen tingrett.

  Klageren skal innkalles til rettsmøte ved stevning. Klagen kan likevel avgjøres uten slikt rettsmøte, 
  dersom retten finner det ubetenkelig.

  Klageren behøver heller ikke innkalles når det bare skal avsies kjennelse. Dersom klageren eller 
  vitner blir innkalt til rettsmøte, skal også førsteinstansen varsles.

  Når det er bedt om oppfriskning for oversittelse av klagefrist i sak som skal behandles av 
  tingretten, kan tingretten samtidig avgjøre selve saken.

  Reglene i straffeprosessloven, herunder reglene i kapittel 30 om saksomkostninger, gjelder 
  så langt de passer, jf. også vegtrafikkloven § 31a fjerde ledd. Bestemmelsene i straffeprosess-
  loven kapittel 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynnelse i klagesaker kan utføres av 
  polititjenestemann.
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§ 17 NETTOINNTEKT FRA LAVUTSLIPPSSONEN
  Kommunen bestemmer selv hvordan nettoinntekten fra lavutslippssonen skal brukes på 
  kollektivtransport-, trafikksikkerhets- og miljøtiltak for å redusere lokal luftforurensning.

  Kommuner som har etablert felles lavutslippssone, avtaler seg imellom hvordan nettoinntekten 
  skal brukes på tiltak nevnt i første ledd.

§ 18 AVVIKLING OG FORLENGELSE AV LAVUTSLIPPSSONE
  Kommunen kan selv avvikle en lavutslippssone eller tre ut av en felles lavutslippssone.

  En kommune som har etablert en lavutslippssone eller flere kommuner som har etablert felles 
  lavutslippssone, kan be om regionvegkontorets samtykke til forlengelse etter § 4. Kommunen skal 
  vedlegge en evalueringsrapport om lavutslippssonen. Vegdirektoratet kan bestemme de 
  nærmere krav til hva en slik evalueringsrapport skal inneholde.

§ 19  KRAV TIL SYSTEM FOR BETALING, KONTROLL OG HÅNDHEVING
  Systemene for betaling, kontroll og håndheving skal kunne lagre opplysninger om kjøretøy, eieren 
  og eventuelt føreren mv. i en IKT-applikasjon for bruk for betaling, kontroll og håndheving. 
  Prinsippet om innebygget personvern skal følge løsningen og med en beskrivelse av hvordan 
  dette er ivaretatt. Etableres lavutslippssone i flere kommuner skal disse kommunene samarbeide 
  om felles systemer for betaling og kontroll, slik at registrering og betaling i en lavutslippssone 
  gjelder for alle soner i hele landet. Kommunen(e) er ansvarlig for kostnadene for utvikling og drift 
  av IKT-applikasjonen.

  En kommune, som har innført gebyr for bruk av piggdekk i en nærmere fastsatt gebyrsone, jf. 
  forskrift 7. mai 1999 nr. 437, kan legge til grunn dette systemet for registrering, betaling av gebyr, 
  kontroll og håndheving, forutsatt at kommunen også her kan dokumentere at personvernet er 
  forsvarlig ivaretatt.

§ 20 IKRAFTTREDELSE
  Forskriften trer i kraft straks.
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4 Merknader til den enkelte paragraf
§ 1 FORMÅL
  Formålet med denne forskrift er å gi rammeverket for å innføre, administrere, kontrollere og 
  håndheve kommunale lavutslippssoner som etableres for å forbedre luftkvaliteten i et område 
  utsatt for lokal luftforurensning fra biler. 

  Merknader til § 1:
  Formålet med denne forskriften er å gi rammer for kommunens handlingsrom vedrørende 
  etablering av lavutslippssoner ved lokal forskrift. Regionvegkontoret har en kontrollfunksjon 
  og må påse at det ikke gis samtykke til lokale forskrifter som er i strid med formålet og rammene 
  som den sentrale forskriften fastsetter. 

  Forskriften gir kommunene et virkemiddel for å bedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal 
  luftforurensning fra biler. Virkemidlet er gebyr. For å kunne kjøre lovlig med gebyrpliktig bil i en 
  definert sone, må gebyr være betalt på forhånd. Hvilke biler som kan være gebyrpliktige er gitt 
  av bilens eksosutslipp, det vil si lokal luftforurensning av nitrogenoksider og svevestøv (eksos-
  partikler). Nullutslippsbiler kan ikke gebyrlegges. Gebyret differensieres ut fra euroklasse, 
  drivstoff og vektklasse, slik at de bilene som har høyest utslipp kan ilegges høyest gebyr. 

  Lokal luftforureining fra biler omfatter mer enn eksosutslipp. Kommunen må informere om andre 
  tiltak som er iverksatt og dokumentere at lavutslippssonen og innretningen av denne faktisk for-
  bedrer luftkvaliteten. 

§ 2  DEFINISJONER
  I denne forskriften menes med 
  a) Lavutslippssone: Et geografisk avgrenset område på offentlig veg, som er utsatt for lokal 
   luftforurensning fra bil, og der kommunen har søkt om og fått godkjent å få innføre gebyr for 
   å få kjøre.
  b) Gebyr: Det vederlag en eier eller føreren av en bil må betale for å kunne kjøre innenfor en 
   lavutslippssone. 
  c) Euroklasse: Den avgasstandard som bilen er godkjent med etter forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om 
   godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1 eller forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske 
   krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr kapittel 25.
  d) Nullutslippsbiler: Biler som bare bruker elektrisitet eller brenselsceller (hydrogen) til framdrift.

  Definisjonene i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 
  4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr gjelder 
  for øvrig tilsvarende for denne forskriften. 

  Merknader til § 2:
  Bestemmelsen definerer sentrale begrep som er brukt i forskriften. Definisjonen av lavutslipps-
  sone og gebyr er selvforklarende.

  Videre defineres begrepet euroklasse. Euroklasse er det avgassnivået som en bil tilfredsstiller 
  og blir godkjent med i det tekniske regelverket for kjøretøy jf. forskrift om godkjenning av bil og 
  tilhenger til bil og kjøretøyforskriften.

  Fra 1995 er alle biler med forbrenningsmotor delt inn i euroklasser, henholdsvis for bensin, 
  diesel og forskjellige typer gass og etanol. Hver euroklasse har sine grenseverdier for utslipp av 
  karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx (NO + NO2)) og partikler (PM). 
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  Jo høyere euroklassen er, jo strengere er grenseverdiene. Euroklassen forteller dermed hvor mye 
  en bil har lov til å slippe ut av nevnte avgasser.

  Utslippene har betydning for lokal luftkvalitet, og dermed helse. På grunn av dieselmotorens 
  virkemåte er det en større utfordring å rense NOx fra denne enn fra en tradisjonell bensinmotor. 
  Derfor har dieselmotoren noe høyere grenseverdi på NOx enn bensinmotoren.

  Utslippene ved typegodkjenning måles i laboratoriet etter en bestemt testsyklus som kan avvike 
  fra praktisk bruk, særlig ved lave temperaturer. Tester som speiler faktisk kjøring viser at 
  dieselmotorer kan slippe ut 5 til 10 ganger mer NOx enn det som er fastsatt gjennom euroklasse-
  standarden. Da innføring av lavutslippssone skal føre til bedre luftkvalitet, er det nødvendig å ta 
  hensyn til relevant dokumentasjon, blant annet utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på 
  oppdrag av Vegdirektoratet og Miljødirektoratet (TØI rapportene 1168/2011 og 1407/2015 
  med flere). 

  Bensinmotorene har så langt overholdt kravene mye bedre. I 2016 var det dieselbiler som 
  dominerte bytrafikken. Samlet sto dieselbilene for det meste av NOx-utslippet, mens bensin-
  bilene bidro med en liten andel. I følge internasjonale studier gir det størst effekt på NO2-nivået 
  å regulere bruken av dieselbiler eldre enn euroklasse VI eller 6 (tunge og lette). 

  Bilens euroklasse skal ha betydning for fastsettelse av gebyret jf. kommentarer til § 7. 
  Hvordan euroklassen fastsettes fremkommer av kommentarene til § 6.

  Nullutslippsbiler er et begrep som ikke er definert i det kjøretøytekniske regelverket. Nullutslipps-
  biler er biler som bare bruker elektrisitet eller hydrogen til fremdrift. Det vil fremkomme av motor-
  vognregisteret hva som er bilens drivstoff og dermed også om bilen er en nullutslippsbil eller ikke. 

  Videre angis det at definisjonene i det kjøretøytekniske regelverket (forskrift om godkjenning av 
  bil og tilhenger til bil og kjøretøyforskriften) gjelder for en lavutslippssone. Det betyr at når 
  begrepet «bil» brukes, omfatter dette personbiler (M1), varebiler (N1) Buss M2 og M3 og 
  Lastebiler N2 og N3.

§ 3  PLIKT TIL Å BETALE GEBYR 
  Plikten til å betale gebyr i en lavutslippssone kan omfatte alle biler. Kommunen kan i lokal forskrift 
  fastsette nærmere bestemmelser om hvilke biler som har plikt til å betale gebyr og som skal 
  registreres i kommunens system for betaling og kontroll. Kommuner som har etablert en 
  felles lavutslippssone må innføre felles bestemmelser for dette.

  Plikten til å betale gebyr gjelder ikke: 
  a) nullutslippsbiler,
  b) bil godkjent som utrykningskjøretøy og andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste,
  c) bil spesialinnredet for egentransport av funksjonshemmet og der fører eller passasjer 
   medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede, i henhold til forskrift 15. mars 1994 
   nr. 222 om parkering for forflytningshemmede. Ved parkering skal parkeringsbeviset alltid 
   være plassert godt synlig bak frontruten,
  d) bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn.

  Merknader til § 3:
  Bestemmelsen fastsetter rammene for hvilke biler som kan reguleres i en kommunal forskrift om 
  lavutslippssone. 
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  En kommunal forskrift kan omfatte alle biler. Det er viktig å presisere at begrepet «bil» ikke 
  omfatter motorvogner som traktorer, motorsykler og motorredskaper jf. ovenfor. En kommune kan 
  altså ikke innføre en forskrift om en lavutslippssone som omfatter motorvogner i andre kategorier 
  enn biler. Videre betyr uttrykket «alle biler» alle biler unntatt de som er angitt i unntaksbestem-
  melsen, det vil si paragrafens annet ledd. 

  Følgende biler kan ikke omfattes av den lokale forskriften: nullutslippsbiler (el- og hydrogenbiler), 
  biler godkjent som utrykningskjøretøy, samt andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste, biler 
  spesialinnredet for egentransport av funksjonshemmet og der fører eller passasjer medbringer 
  parkeringsbevis for forflytningshemmede, og til slutt diplomatbiler (bil med kjennemerke med 
  gule tegn på blå bunn).

  Hvilke biler som kommunen definerer som gebyrpliktige i den kommunale forskriften er styrt av 
  det kommunen definerer som nødvendig. Hva som er nødvendig er nærmere drøftet under § 4. 
  Kommunen må dokumentere at den har et problem med luftkvaliteten, og gjennom effekt-
  beregninger vise at gebyr på aktuelle biler har en effekt. 

  Vegdirektoratet anbefaler at gebyrplikten avgrenses til de biltypene som i størst grad er opphav 
  til problemet. Dersom kommunen mener det er nødvendig å utvide gebyrplikten til å omfatte biler 
  som i begrenset grad bidrar til lokale luftproblemer, mener vi dette stiller særlige krav til 
  dokumentasjon.  

  § 3 oppgir videre at kommunen i lokal forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om hvilke 
  biler som har plikt til å betale gebyr og som skal registreres i kommunens system for betaling og 
  kontroll. Eiere av gebyrfrie biler har generelt ikke plikt til å registrere seg i systemet da de ikke skal 
  betale, men kommunen kan selv registrere hvilke biler som er gebyrfrie slik at de kan sorteres ut 
  ved kontroll, jf. § 19. 

  Vegdirektoratet mener at bruk av personopplysninger bør unngås hvis dette lar seg løse på en 
  enkel måte. Bilens kjennemerke er en personopplysning. Norske elbil blir i dag registret med 
  bokstavkombinasjonene EL, EK eller EV, mens hydrogenbilene har bokstavene HY. Ved 
  automatisk lesing av kjennemerket bør kontrollsystemet benytte en logisk test basert på disse 
  bokstavkombinasjonene for å sortere ut nullutslippsbilene ved kontroll. For andre biler finnes ikke 
  slike løsninger unntatt for diplomatbiler som benytter bokstavene CD. 

  Kommunen har behov for å lagre kjennemerke, eier og tekniske data på biler som er gebyrpliktige 
  slik at den kan tilby en effektiv ordning for betaling, kontroll og håndhevelse, jf. § 8. Gebyrfrie biler 
  som passerer er automatisk kontrollpunkt må også kunne identifiseres ved kontroll, slik at de kan 
  sorteres ut. For kommunen vil det da holde å lagre kjennemerket og de tekniske dataene som 
  underbygger at bilen er gebyrfri. Se også merknadene til § 4 bokstav e. 

  Det vil kunne fremkomme av motorvognregisteret hvilke biler som er lette og tunge, som bruker 
  bensin eller diesel, er el- eller hydrogenbil (nullutslippsbil), utrykningskjøretøy, biler spesialinn-
  redet for egentransport av funksjonshemmet og diplomatbiler. Disse er egne kategorier i 
  motorvognregisteret. Ikke alle biler er registrert med hvilken euroklasse de tilhører, men de er 
  registret med dato for førstegangsregistrering. (Se også § 6.) Biler i forsvarets eller politiets 
  tjeneste som ikke er utrykningskjøretøy og biler der fører eller passasjer medbringer parkerings-
  bevis for forflytningshemmede, vil ikke være tildelt en kategori i motorvognregisteret. Kommunen 
  må som en del av dokumentasjonen av et forsvarlig system jf. § 4 bokstav e, dokumentere 
  hvordan systemet håndterer kontroll av biler som er fritatt fra ordningen etter § 3.
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§ 4  INNFØRING AV LAVUTSLIPPSSONE
  En kommunal lavutslippssone krever samtykke fra regionvegkontoret før den kan innføres. 
  Samtykke fra regionvegkontoret kan gis med varighet opp til 6 år. 

  Før samtykke kan gis skal kommunen legge fram: 
  a) dokumentasjon på omfang og utbredelse av lokal luftforurensning fra biler innenfor den 
   planlagte lavutslippssone, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
   kapittel 7 om Lokal luftkvalitet, samt informasjon om hvilke tiltak som kommunen allerede har 
   iverksatt for å redusere omfanget og utbredelsen av de lokale miljøproblemene fra biler, 
  b) informasjon om planlagt sonestørrelse og skilting,
  c) informasjon om planlagte gebyrsatser og hvordan disse er beregnet,
  d) dokumentasjon på at lavutslippssonen og innretningen av denne faktisk vil begrense lokal 
   luftforurensning fra vegtrafikken,
  e) dokumentasjon på et forsvarlig system for registrering, betaling av gebyr, informasjon 
   overfor bilistene, kontroll, inkludert eventuelt planlagt oppsetting og plassering av faste 
   kontrollpunkter, og håndheving, 
  f) en vurdering av konsekvensene som den foreslåtte lavutslippssonen vil ha for personvernet, 
   inkludert nytte av faste kontrollpunkter og automatisk sletting av opplysninger om kjøretøy som 
   ikke skal ilegges overtredelsesgebyr. 
  g) informasjon om kommunen har søkt Vegdirektoratet om å bli tildelt myndighet til å ilegge 
   overtredelsesgebyr, jf. forskriften § 10 og vegtrafikkloven § 31 a, herunder informasjon om 
   uttalelsen fra vedkommende politimester,
  h) informasjon om hvordan nettoinntekten fra lavutslippssonen skal brukes på kollektivtransport-, 
   trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

  Merknader til § 4:
  Til første ledd 
  En kommune kan innføre en lavutslippssone etter samtykke fra regionvegkontoret. Før samtykke 
  kan gis, må kommunen legge fram dokumentasjoner, vurderinger og informasjon jf. kravene i § 4 
  bokstav a –h. 

  Samtykket er ikke alene betinget av en vurdering av om punktene i § 4 er oppfylt. Det vil også 
  innebære en kontroll av om den lokale forskriften er innenfor rammene av den sentrale forskriften 
  sine øvrige bestemmelser.

  Det å gi samtykke eller å nekte samtykke er ikke å anse som et vedtak i forvaltningslovens 
  forstand, noe som betyr at det ikke er noen formell klageadgang. Eventuelle uenigheter må søkes 
  løst i dialog mellom regionvegkontoret og kommunen(e).

  Vegdirektoratet forventer at kommunen etablerer kontakt med regionvegkontoret senest når den 
  har bestemt seg for å vurdere innføring av lavutslippssone, med den hensikt å orientere om 
  hvordan kommunen ønsker å gjennomføre prosessen fram til en eventuell lavutslippssone i full 
  drift. Det gir regionvegkontoret anledning til å framføre sine forventninger til det endelige resultat, 
  herunder krav som følger av § 4. Vegdirektoratet forutsetter at partene etablerer en framdriftsplan 
  og avklarer behov for nærmere dialog. 

  Dersom regionvegkontoret finner forhold som tilsier at samtykke ikke kan gis, må dette tas 
  i dialog med kommunen, med informasjon om hvilke forhold kommunen må endre for at 
  regionvegkontoret skal kunne anse kravene i den sentrale forskriften for å være oppfylt. Dette 
  er samme framgangsmåte Vegdirektoratet benytter når det gis samtykke til å innføre lokal 
  forskrift om piggdekkgebyr. 

  Siden Statens vegvesen vil være høringsinstans for den lokale forskriften, er det trolig en fordel 
  om denne er drøftet i dialogen mellom kommune og regionvegkontor før saken sendes på høring. 
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  Samtykke fra regionvegkontoret kan gis med varighet opp til 6 år fra tidspunktet for ikrafttredelse 
  av den kommunale forskriften om lavutslippssone. I løpet av de 6 årene kan kommunen gjøre 
  endringer i den lokale forskriften, for eksempel gjøre endringer i bestemmelsen om hvilke biler 
  som er gebyrpliktige. Endringer i forskriften undervegs krever høring på vanlig måte jf. forvaltnings-
  loven § 37.  Før endringer i en kommunal forskrift kan vedtas, kreves det samtykke fra regionveg-
  kontoret. Dette for å påse at kommunen fortsatt holder seg innenfor rammene av den sentrale 
  forskriften.  

  En kommune kan ønske å innføre lavutslippssone stegvis og begynne med et fåtall biler, de som 
  har det aller høyeste utslippet, for deretter å utvide ordningen. Vegdirektoratet ser positivt på 
  dette da det gir kommunen mulighet til høste erfaringer og vurdere behovet for en utvidelse i lys av  
  den ordningen som er innført. En slik framgangsmåte vil kunne avklares i dialog med region
  vegkontoret. Når dette medfører endring av lokal forskrift krever det høring på vanlig måte og 
  samtykke fra regionvegkontoret. Dokumentasjonsbehovet etter § 4 er like strengt enten sonen 
  omfatter et fåtall biler eller et større antall biler.   

  Til bokstav a) 
  Kommunen skal legge fram dokumentasjon på omfang og utbredelse av lokal luftforurensning  
  innenfor den planlagte lavutslippssonen, samt informasjon om hvilke tiltak som kommunen 
  allerede har iverksatt. Dokumentasjonen skal ses i relasjon til forurensningsforskriften kapittel 7 
  om lokal luftkvalitet (forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning). 

  Når kommunen kan dokumentere at omfang og utbredelse av lokal luftforurensning innenfor 
  den planlagte lavutslippssonen medfører fare for brudd på grenseverdiene for beskyttelse av 
  menneskets helse i forurensningsforskriften § 7-6, og at forurensningen kan føres tilbake til 
  utslipp fra biltrafikken, har kommunen anledning til å innføre lavutslippssone for biler. Når 
  øvre vurderingsterskel, jf. kapittel 7, er overskredet, er det fare for brudd på grenseverdiene.   

  Grenseverdiene er innført for å beskytte menneskers helse. Helsemyndighetene har delt lokal 
  luftforurensning inn i tre forurensingsnivåer: Lite, moderat og høy forurensing. Grensen for høy 
  luftforurensing faller sammen med brudd på tiltaksgrensene for beskyttelse av menneskets helse 
  i forurensningsforskriften § 7-6. 

  Lite forurensing tilsvarer trygg luftkvalitet. Helsemyndighetene har dokumentert hva som er trygg 
  luftkvalitet i rapport 2013:9 om luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse. 
  Når lufta er lite forurenset er det liten eller ingen helserisiko å oppholde seg i denne lufta. 
  Regjeringen har innført nivået for trygg luftkvalitet som nasjonalt mål. Målene er relatert til 
  årsmiddelnivåene for nitrogenoksid (NO2), grovt svevestøv (PM10) og fint svevestøv (PM2,5). 

  Når forurensingen er moderat oppstår det moderat helserisiko. Da kan helseeffekt forekomme 
  hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekar-
  sykdommer. Høy luftforurensing innebærer betydelig helserisiko for samme gruppe.  

  I et større antall byer er luftforurensningen i perioder moderat eller høy. Det skaper luftkvalitet 
  som ikke oppfyller nasjonale mål. I noen byer er periodene med luftforurensing så mange at 
  tiltaksgrensene i forurensningsforskriften brytes. Dårlig luftkvalitet er da knyttet til utslipp av 
  nitrogenoksider og eksospartikler fra bileksosen og grovt svevestøv fra piggdekkbruk, samt 
  røykgasser fra vedfyring, skipstrafikk og industri. For å redusere utslipp av skadelig eksos 
  kan kommuner innføre lavutslippssone for å stimulere bilistene til å bruke biler med lavere 
  utslipp av nitrogenoksider og eksospartikler. 

  Utslippet av eksospartikler er med på å holde konsentrasjonen av fint svevestøv (PM2,5) i lufta på  
  et moderat nivå, og betydelig over nasjonalt mål.
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  For å redusere vegstøvproblemene (PM10) kan vegmyndighetene sette ned fartsgrensen, binde 
  og feie opp vegstøv, mens kommunene kan innføre piggdekkgebyr for å stimulere bilistene til å 
  bruke piggfrie vinterdekk. 

  Kommunen skal gi regionvegkontoret informasjon om hvilke tiltak den allerede har iverksatt 
  i forhold til NO2, PM10 og PM2,5, for å redusere omfanget og utbredelsen av de lokale miljø-
  problemene fra biler. Dette inkluderer tiltak som miljø- og tidsdifferensierte bompenger. I den grad 
  disse tiltakene medfører reduksjoner i luftforurensingen slik at lavutslippssone ikke er nødvendig, 
  skal ikke regionvegkontoret gi samtykke. I så fall vil ikke kravet om et dokumentert problem være 
  oppfylt. 

  Kommunen bør vurdere om forurensingsproblemet kan håndteres av et bompengesystem 
  som omfatter tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling, eller om lavutslippssone, eventuelt 
  i kombinasjon med bompengesystem, er det mest effektive tiltaket i forhold til nødvendigheten 
  av å motvirke brudd på forurensningsforskriften § 7-6. Lokalisering av eventuelle betalingssnitt 
  (bomsnitt) og lavutslippssoner bør være en del av vurderingen. 

  Kommuner som ønsker å ha bomsnitt med tids- og miljødifferensiering i kombinasjon med 
  lavutslippssone er ansvarlig for å velge forståelige løsninger for bilistene. Kommunen bør begrunne 
  hvordan løsningene kan komplimentere hverandre. 

  Til bokstav b) 
  Bestemmelsen sier at kommunen må informere om planlagt sonestørrelse og skilting. 
  Ordlyden er her utformet slik at det er tilstrekkelig at regionvegkontoret er informert om dette. 

  Vegdirektoratet forventer at kommunen i samarbeid med annen skiltmyndighet og vegeier 
  utarbeider en skiltplan som viser bilistene hvor sonegrensene går og hvordan dette er planlagt 
  skiltet slik at nye bilister i området får en påminnelse om at de nærmer seg en lavutslippssone. De 
  skal gis mulighet til å kunne betale før de kjører inn i sonen. Denne skiltplanen legges fram for 
  regionvegkontoret. Dette henger sammen med kravet i § 5 om at en lavutslippssone skal være 
  sammenhengende, enhetlig og skiltet. 

  Skilt 560 opplysningstavle skal brukes til å informere trafikantene om lavutslippssonen. Dette 
  er sammenfallende med det som gjelder for en piggdekkgebyrsone. Etter skiltforskriften § 29 
  er regionvegkontoret skiltmyndighet for riks - og fylkesveg og kommunen skiltmyndighet på 
  kommunal veg for dette skiltet.

  Kommunen må i samråd med aktuell skiltmyndighet finne ut hvor det er mest hensiktsmessig at 
  grensene går og hvor skiltene som markerer grensene skal settes opp. Her er må det gis et slags 
  forhåndstilsagn fra aktuell skiltmyndighet om hvorvidt de nødvendige skiltvedtak kan fattes. Det 
  er formålstjenlig om dette skjer ved at skiltmyndigheten gir en godkjenning til skiltplanen. Før 
  skiltene settes opp må aktuell skiltmyndighet fatte nødvendige skiltvedtak etter bestemmelsene 
  i skiltforskriften og gjeldende skiltnormaler.

  Til bokstav c) 
  Kommunen må gi regionvegkontoret informasjon om hvilke biler som er gebyrpliktige og hvordan 
  planlagte gebyrsatser er beregnet. 

  Alle biler unntatt de som er fritatt jf. § 3, kan i prinsippet være gebyrpliktige i en lavutslippssone. 
  Men kommunen kan avgrense gebyrplikten til et utvalg av biltyper, eventuelt delt inn i flere 
  gebyrpliktige grupper med ulike gebyrsatser. Slik inndeling kan bare defineres i forhold til 
  euroklasse, vektklasse og drivstoff, jf. § 6. Disse egenskapene er lagt inn i vognkortet eller 
  motorvognregisteret. Dersom slik informasjon ikke finnes, fastsettes euroklasse i tråd med 
  dato for førstegangsregistrering av bilen. Dette er nærmere omtalt i merknadene til § 6.
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  Innenfor en og samme euroklasse og drivstofftype finnes det rom for ulike teknologiske løsninger.  
  Denne forskriften gir ikke hjemmel til å differensiere gebyrplikt etter disse tekniske egenskapene.  

  Bilens euroklasse forteller noe om bilens utslippsnivå, men speiler ikke alltid reelt utslipp. 
   I samsvar med forskriftens formål skal kommunen ved gebyrfastsetting vektlegge mengde 
  skadelig utslipp. Skadelig utslipp skal differensieres ut fra euroklasse, og kan differensieres 
  etter drivstoff og vektklasse jf. § 7. 

  Dersom den lokale forskriften omfatter biler med ulike drivstofftyper og vektklasser, kan disse 
  skilles i flere gebyrpliktige grupper med ulike gebyrsatser. Kommunen kan imidlertid fastsette 
  samme gebyrstørrelse for flere euroklasser og eventuelt på tvers av vektklasse og drivstofftype, 
  når dette på en rimelig måte speiler det samlede reelle utslippet til hver biltype. Gebyrene må videre 
  settes til en slik størrelse at lavutslippssonen faktisk begrenser den lokale forurensningen, jf. 
  kravet om dokumentert effekt.

  I henhold til § 4 bokstav a skal kommunen legge frem dokumentasjon på omfang og utbredelse av  
  lokal luftforurensing, jf. forurensingsforskriften kapittel 7. Dersom lavutslippssonen omfatter flere 
  biler enn det som er nødvendig for å unngå fare for brudd på grenseverdiene for beskyttelse av 
  menneskets helse i forurensningsforskriften § 7-6 bør dette drøftes opp mot nødvendigheten av 
  tiltaket. Vegdirektoratet anbefaler kommunen å legge til grunn effektberegninger og vurderinger, 
  omtalt under § 4 bokstav a og d, som grunnlag for beregning av gebyrstørrelsene. 

  Gebyret skal fastsettes for et år, for tretti dager og for en dag. Kommunen må begrunne hvordan 
  forholdet mellom gebyrene for de ulike periodene er beregnet. Dersom det er flere grupper med 
  gebyrpliktige biler skal kommunen dokumentere hvordan gebyret for de ulike gruppene er
  beregnet. 

  Betalt gebyr i én lavutslippssone er gyldig i en annen lavutslippssone, jf. § 8. Kommuner som 
  innfører lavutslippssoner bør i størst mulig grad samordner seg for å harmonisere gebyr-
  størrelsene og gjøre det enklere for bilistene å forholde seg til flere lavutslippssoner. Kommunene  
  kan også se til hvordan miljødifferensierte takster blir differensiert. 

  I følge § 8 er betalt gebyr i én lavutslippssone gyldig i en annen lavutslippssone. Denne 
  bestemmelsen er ikke generell, men avgrenset til gebyrpliktige biler med sammenfallende 
  definisjon. Det vil si en og samme biltype definert innenfor rammene av euroklasse, drivstoff og 
  vektklasse. Hvis man for eksempel har to soner, der den ene sonen har gebyr bare for tunge biler 
  og den andre har gebyr bare for lette biler, vil betalt gebyr i den ene sone ikke gjelde i den andre 
  sonen. I et annet eksempel kan den ene sonen ha felles pris for tung dieselbil tilhørende alle 
  euroklasser utenom euro VI. Den andre sonen kan man ha delt dette gebyret i to ulike priser, 
  slik at euroklasse tre biler koster mer enn euroklasse fem biler. Å betale til den sonen med felles 
  pris vil da gjelde i den andre sonen. Videre åpner dette for at gebyrpliktige bilister kan betale 
  til den lavutslippssonen som har lavest pris, også om man til daglig ikke kjører i denne sonen. 
  Det betyr at nettoinntekten tilfaller denne andre kommunen og ikke den kommunen man vanligvis 
  kjører i. 

  Til bokstav d) 
  Bestemmelsen stiller krav om at det må dokumenteres at lavutslippssonen og innretningen av 
  denne faktisk vil begrense lokal luftforurensning fra vegtrafikken.  

  I dette ligger det at kommunen jf. bokstav a, har dokumentert at luftkvaliteten er så dårlig at det  
  er fare for å bryte grenseverdiene for beskyttelse av menneskets helse i forurensningsfor-
  skriften § 7-6. Kommunen skal legge fram dokumentasjon på at den foreslåtte lavutslippssonen 
  faktisk vil bidra til å forbedre luftkvaliteten. Det betyr at det må foreligge en effektberegning av 
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  den foreslåtte lavutslippssonen, og at aktuell lokalisering ikke medfører fare for brudd i andre 
  områder. Grenseverdiene skal også være overholdt i minst 3 år etter tiltaksgjennomføring, jf. § 
  forurensningsforskriften 7-6. 

  Effektberegningen bør innrettes slik at den ikke omfatter flere biler enn det som er nødvendig for  
  å unngå fare for brudd på grenseverdiene for beskyttelse av menneskets helse i forurensnings-
  forskriften § 7-6. 

  Til bokstav e) 
  Bestemmelsen stiller krav om at kommunene må dokumentere at de har et forsvarlig system for 
  registrering, betaling av gebyr, informasjon overfor bilistene, kontroll, inkludert eventuelt planlagt 
  oppsetting og plassering av faste kontrollpunkter, og håndheving. I henhold til § 19 skal 
  kommunen kunne lagre opplysninger om kjøretøy, eieren og eventuelt føreren mv. i en IKT-
  applikasjon for bruk for betaling, kontroll og håndheving.

  Et forsvarlig system for informasjon, betaling, kontroll og håndheving innebærer at drifts-
  kostnadene holdes lave, at kontrollkostnadene står i forhold den nytten håndhevelsen gir, og at 
  bilistenes rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt i forhold til betaling og kontroll i tillegg til 
  at en tilfredsstillende oppdagelsesrisiko ikke medfører større personvernulemper enn nødvendig. 
  Regionvegkontoret skal ikke gi samtykke dersom systemet er mangelfullt.  

  Kommunen skal tilby oversiktlige og sikre betalingsløsninger som imøtekommer ansvaret eieren 
  og føreren av en gebyrpliktig bil har til å registrere bilen med korrekt informasjon og betale gebyr 
  før kjøring i sonen. 

      Informasjonssystem: 
  Hensikten med en lavutslippssone er å få bilistene til å ta i bruk biler med lavt utslipp eller andre 
  transportformer på bekostning av å bruke biler med høyt utslipp innenfor et avgrenset område. 
  Dette forutsetter at bilistene blir best mulig orientert om de mulighetene og kravene som blir stilt 
  knyttet til en lavutslippssone. Gebyret er i så måte en motivasjonsfaktor til å endre adferd. 

  Kommunen må bruke flere kanaler for å få fram nødvendig informasjon. De viktigste kanalene 
  kommunen selv råder over er avisannonser, nettsider (IKT-løsninger), salgssteder og vegskilt. 

  Kommunen har et særlig ansvar for å tilby ulike betalingsløsninger tilpasset brukernes behov, 
  og mange vil trenge omfattende bistand. Disse brukerne må kommunen hjelpe enten det er 
  personlig veiledning, skranketjeneste, telefontjeneste, tjeneste på smarttelefon eller på annen 
  måte. Kommunen må om nødvendig etablere salgssteder der det er naturlig å kunne stoppe i
  utkanten av sonen og om nødvendig også på riksgrensen for utlendinger. Disse må være godt 
  skiltet.

  Vegdirektoratet forventer at kommunen oppretter et informativt nettsted og gjerne sammen med 
  andre kommuner som også har lavutslippssone. Bilistene må her kunne finne ut om egen bil er 
  gebyrpliktig. I så måte skal IKT-systemet bistå bilistene med korrekt informasjon om bilen. I den 
  grad det ligger manglende data eller uvelfriserte data i kommunens betalingssystem svekker 
  det muligheten til å betale korrekt gebyr. Vi erfarer at Transport for London har gode eksempler 
  på IKT-systemer for lavutslippssonen i Stor-London. 

  Lavutslippssonen skal skiltes. Det er også nødvendig å skilte bilistene fram til informasjonstavler 
  og salgssteder (betalingspunkter) utenfor sonen. 

___
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      System for registrering og betaling:
  Det følger av § 8 at eieren og føreren av bilen er solidarisk ansvarlig for at bilen er registrert i 
  systemet, og at opplysningene er korrekte og riktig gebyr er betalt før bilen kan kjøre i en 
  lavutslippssone. Informasjon om bilens kjennemerke og nasjonalitet, eieren og eierens adresse, 
  euroklasse, bilens vektklasse, drivstoff og dato for førstegangsregistrering skal være lagt inn 
  i kommunens betalingssystem før kjøring i sonen. 

  Det er altså et krav om at systemet skal fungere slik at opplysningene om gebyrpliktige biler
   jf. § 8 skal registreres i systemet og at det kan kontrolleres om opplysningene som registreres 
  i kommunens system stemmer overens med opplysningene i motorvognregisteret. 

  Kommunen må sørge for at når det ikke foreligger data om euroklasse i motorvognregisteret, 
  så skal betalingssystemet automatisk velge dato for førstegangsregistrering som grunnlag for 
  euroklasse, jf. § 6. Kommunen må informere om dette i IKT-systemet slik at bileier eventuelt 
  kan registre bilen i motorvognregisteret med korrekt euroklasse med sikte på riktig gebyr.

  Kommunen kan ifølge § 8 tredje ledd bestemme om lavutslippssonen skal ha en egen oblat-
  ordning eller om betalingen skal være knyttet opp til bilens kjennemerke eller en kombinasjon 
  av disse. Uansett må de som har betalt gebyr motta eller få tilgang til dokumentasjon som viser 
  at de har betalt. Dersom kommunen ønsker å benytte faste eller mobile kontrollenheter for 
  kjennemerkegjenkjenning vil bilens kjennemerke måtte være oblaten. Dersom kommunen kan 
  dokumentere at det gir tilstrekkelig oppdagelsesrisiko kun med manuell kontroll av parkerte biler 
  på offentlig veg, så kan de enten velge å ha en løsning hvor kjennemerket kontrolleres på annen  
  måte enn automatisk gjenkjenning av kjennemerke eller så kan de velge en annen ordning for 
  utstedelse av dokumentasjon for betalt gebyr, f.eks. en oblat. 

  Overtredelsesgebyr kan ilegges jf. § 10, om den påkrevde informasjonen om gebyrpliktige biler 
  ikke er oppgitt eller er oppgitt feil, gebyret ikke er betalt, eller det er betalt et for lavt gebyr, eller 
  at dokumentasjon på betalt gebyr ikke er tilgjengelig for kontroll i henhold til kommunens 
  bestemmelser om dette.         
     
  Det fremkommer i § 19 annet ledd at kommunen kan benytte systemet de har opprettet for 
  betaling og kontroll av piggdekkgebyret også for lavutslippssonen. Dette betinger i praksis at det 
  må være mulig å bruke dette systemet til å registrere de påkrevde opplysningene og kontrollere 
  om opplysningene stemmer overens med motorvognregisteret.       

  Regionvegkontoret må gjennomgå kommunens dokumentasjon på hvordan den vil bygge og  
  drifte et forsvarlig system for registrering av biler og et forsvarlig system for betaling av gebyr som  
  er tilstrekkelig sikkert og ivaretar folks ulike behov for betalingsløsninger. Sikkerhet gjelder i denne 
  sammenheng også datalagring og deling av data. 

  Da ansvaret for betaling hviler på bileier og sjåfør, forventer vi at kommunen tilbyr alternative 
  betalingsplattformer slik at betaling kan utføres dersom en av løsningene faller ut. I så måte skal 
  kommunen dokumentere hvordan den skal informere bilistene slik at de kan følge opp sitt ansvar 
  og unngå å bryte bestemmelsene slik at de pådrar seg overtredelsesgebyr, eventuelt kjøre utenom 
  sonen eller velge et gebyrfritt alternativ. Det bør være lett for bilistene å kontrollere at bilen er 
  registrert korrekt og korrekt gebyr er betalt.

___
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      Automatisk system for kontroll 
  Forskriften åpner for ulike måter å føre kontroll på. Det kan skje automatisk eller manuelt på 
  parkerte biler og biler som er stoppet. Kommunen kan jf. § 9 innføre maskinell lesing av bilens 
  kjennemerke fra mobile og faste kontrollpunkter. Kommunen må dokumentere hvordan dette skal 
  gjennomføres. 

  Kommunene skal, jf. § 19, samarbeide om felles systemer for betaling og kontroll. Bestemmelsen 
  åpner for at systemet kan lagre opplysninger om kjøretøy og eier for betaling, kontroll og hånd-
  heving. Det gir hjemmel til at bilens kjennemerke og eier, som er personopplysninger, kan 
  sammenholdes for bruk til automatisk kontroll. Det vil si at dataene kan brukes til å identifisere 
  om bilen er gebyrfri eller gebyrpliktig. Videre sier § 8 at en gebyrpliktig bil, før den kan kjøre i en 
  lavutslippssone, skal ha lagt inn korrekt informasjon om bilen i kommunens betalingssystem 
  og ha betalt gebyret. 

  Motorvognregistret er opprettet med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III, samme kapittel som 
  forskrift om lavutslippssone for biler er hjemlet. For alle norskregistrerte gebyrpliktige biler for-
  venter vi at kommunes IKT-system inneholder oppdaterte opplysninger om kjøretøy, eier og 
  eventuelt fører fra motorvognregistret. Videre forventer vi at systemet inneholder åpne, oppdaterte  
  tekniske data om alle gebyrfrie biler. Eier kan da sjekke at bilen er gebyrfri. I henhold til offentlig-
  hetslova § 9 kan alle kreve innsyn i en sammenstilling av åpne data som er elektronisk lagret i 
  databasene til Statens vegvesen, dersom sammenstillinga kan gjøres med enkle framgangsmåter. 
 
  Ved passering av et automatisk kontrollpunkt, jf. § 9, skal systemet ikke føre kontroll med de bilene  
  som kan kjøre fritt i sonen. Ved kontroll anbefaler vi kommunene å differensierer bilene slik: 
  - nullutslippsbiler 
  - gebyrfrie 
  - gebyrpliktige og betalt gebyr 
  - gebyrpliktige og ikke betalt gebyr

  Systemet vil da kunne sortere ut bilene som kan kjøre fritt i sonen og straks slette passerings-
  dataene. Dette er nullutslippsbilene med kjennemerker som begynner på bokstavene EL, EK, EV 
  og HY, de andre gebyrfrie bilene og de bilene som har betalt gebyr for aktuell periode. Når 
  kontrollpunktet registrerer en gebyrpliktig bil som ikke har betalt, skal dette bruddet håndheves, 
  jf. § 13.  

  I de tilfellene det norske motorvognregisteret ikke er til hjelp, vil kommunen kunne samarbeide 
  med bileiere og bilister om å legge inn riktige data om gebyrfritak. Det kan skje ved å skaffe opp-
  lysninger fra utenlandske motorvognregistre, ved å gi forsvaret og politiet mulighet til å liste 
  opp de bilene som skal være gebyrfrie, samt gi personer med parkeringsbevis for forflytnings-
  hemmede mulighet til å registrere seg selv som gebyrfri. 

      IKT-systemet
  Kravene til IKT-systemet, og spesielt de personvernsmessige forholdene, fremkommer til dels 
  mer detaljerte i § 19. IKT-systemet skal inneholde tekniske kjøretøydata og således opplyse om 
  aktuell bil er gebyrpliktig, som grunnlag for sikker registrering og betaling av gebyr. Det skal være 
  lett for bilistene å kontrollere at bilen er registrert korrekt og korrekt gebyr er betalt.

  Kommunen må inngå avtale med Statens vegvesen for å kunne hente ut teknisk kjøretøy-
  informasjon som euroklasse, bilens vektklasse, drivstoff og dato for førstegangsregistrering, samt 
  bilens kjennemerke, eieren og eierens adresse fra motorvognregisteret. Avtalen skal regulere 
  mulighet for elektroniske oppslag og uttrekk samt oppgi hvor ofte uttrekkene skal skje. Nytt uttrekk 
  hvert døgn kan være en løsning.

___

___
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  I den grad det ligger manglende data eller uverifiserte data i kommunens betalingssystem 
  svekker det muligheten til å betale korrekt gebyr. Det svekker også muligheten til å utføre en 
  forsvarlig kontroll og håndheving. IKT-systemet for betaling skal lagre opplysninger om betalt 
  gebyr, bilens gebyrplikt, tekniske data og bilens eier. Maskinell lesing av bilens registrerings-
  nummer fra mobile og faste kontrollpunkter vil bare fungere optimalt dersom disse dataene 
  er registret på forhånd i en database. For gebyrfrie biler holder det at tekniske data er registrert 
  i databasen. 

  Vegdirektoratet forventer at personer som går inn i IKT-systemet skal kunne finne egen bil og 
  kunne verifisere dataene om bilen som ligger i IKT-systemet. Systemet skal vise om bilen er gebyr-
  pliktig og hvor stort gebyret er for ett år, tretti dager og ett døgn. Når personen har valgt hvilke 
  gebyr som skal betales kan IKT-systemet overføre bestillingen elektronisk til en betalingsformidler  
  kommunen har inngått avtale med. I så måte avklarer kommunen hvem og hva som kan være 
  kortinnløser. Vegdirektoratet forventer at IKT-systemet inneholder et fakturahotell som logger 
  betalingstransaksjonene og som sender kvittering til betaler og eier av bilen. 

  Når betalingsløsningen er etablert bør eier eller bruker av gebyrpliktig bil få mulighet til å betale 
  gebyr via smarttelefon. Ruter har etablert en slik løsning for betaling av billett og månedskort.

   Vegdirektoratet har etablert selvbetjeningsløsninger som omfatter betaling og bruk av data 
   fra motorvognregisteret der personvern og sikker betaling har vært førende for løsningene. 
   Det innebærer et nettbasert påloggingsenhet som identifiserer den som besøker IKT-
   systemet. Vi anbefaler kommunen å vurdere om løsningen bør brukes i en lavutslippssone. 
   I så måte bør kommunen bruke ID-porten til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). ID-
   porten er en felles nasjonal påloggingsløsning og en sentral byggekloss i utvikling av 
   offentlige tjenester på nett. Bedrifter som skal betale gebyr, kan i Altinn utpeke de 
   personene som skal ha betalingsfullmakt. IKT-systemet må da ha en kobling inn til Altinn. 

      System for kontroll og håndheving
  Regionvegkontoret skal ikke gi samtykke dersom det er tvil om at systemet for kontroll og 
  håndheving er forsvarlig, herunder utplassering av faste kontrollpunkter. Mobile og faste 
  kontrollpunkter vil skape høy oppdagelsesrisiko dersom kontrollen skjer med maskinell lesing av 
  bilens registreringsnummer. Denne løsningen kan utføres som stikkprøvekontroll. IKT-systemet 
  kan da sammenholde bilens kjennemerke med egen database. Dersom bilen er gebyrfri eller gebyr 
  er betalt slettes passeringsdataene. Dersom bilen er gebyrpliktig eller ukjent, følges dette opp 
  som en mulig sak som kan utløse overtredelsesgebyr.
  
  Et IKT-system som omfatter system for registering og betaling samt automatisk system for kontroll  
  og håndheving må testes før det kan settes i drift. Regionvegkontoret kan kreve at kommunen  
  gjennomfører akseptansetest for å forvisse seg om at systemet virker forsvarlig. Kommunen må 
  dokumentere hvordan gebyrpliktige biler uten betalt gebyr blir fulgt opp med overtredelsesgebyr, 
  eventuelt med klagehåndtering og oversendelse til tingretten. 

  Gebyrpliktig eller gebyrfri bil kan være lagt inn med gale opplysninger slik at gebyrstørrelsen som 
  skal betales, blir feil. Forsvarlig håndheving innebærer verifisering av at kontrollert bil er gebyr
  pliktig, at dataene i betalingssystemet er godkjent av bileier og at korrekt gebyr er betalt. Verifi-
  sering av tekniske data kan kreve enkeltoppslag mot norsk eller utenlandsk motorvognregister, 
  noe som krever avtale med aktuell myndighet. Det er flere internasjonale selskaper som har 
  spesialisert seg på å utføre slike tjenester og som kommunen kan inngå avtale med. 

___
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  Overtredelsesgebyr kan bare ilegges dersom det med rimelighet kan forventes at eieren eller 
  føreren av bilen burde ha vært klar over feilen. Dersom eieren eller føreren ikke kan klandres, bør 
  kommunen rette feilen i systemet og meddele eieren dette. Erfaringene fra andre land som har 
  innført lavutslippssone, tilsier at slike feil forekommer ofte i oppstartfasen.   

  Hvis brudd på bestemmelsene kan verifiseres, er det kommunens oppgave å oppspore bilen og  
  eventuelt ilegge overtredelsesgebyr. Er bilen gebyrfri bør aktuell bil legges inn i systemet som  
  gebyrfri bil slik at bilen er kjent neste gang bilen kjører i sonen. 

  Dersom kommunen lagrer data om de gebyrfrie bilene bør disse ikke omfatte opplysninger om eier  
  eller fører, da dette ikke er relevant informasjon i kommunens system for betaling og kontroll.  
  Gebyrfrie biler eller biler som har betalt gebyr, som blir oppdaget av kontrollsystemet vil legge  
  igjen spor i IKT-systemet. Disse dataene skal slettes straks, og senest innen ett døgn, men 
  tekniske kjøretøydata kan lagres i aggregert form for bruk til statistikk. Det er hensiktsmessig 
  å kjenne til hvor mange nullutslippsbiler, eldre lastebiler og lette bensinbiler med videre, som 
  kjører i sonen og hvordan dette endrer seg over tid.

  Til bokstav f)
  I henhold til § 19 kan en kommune ha en IKT-applikasjonen for betaling, kontroll og håndheving 
  som følger prinsippet om innebygget personvern. En vurdering av hvordan dette er ivaretatt skal 
  meddeles regionvegkontoret. I henhold til § 4 bokstav f, skal kommunen vurdere konsekvensene 
  som den foreslåtte lavutslippssonen vil ha for personvernet, inkludere nytten av faste kontroll-
  punkter og automatisk sletting av opplysninger om kjøretøy som ikke skal ilegges overtredelses-
  gebyr. Som nevnt under bokstav e skal kommunen også dokumentere at de har et forsvarlig 
  system som omfatter blant annet betaling av gebyr, kontroll, inkludert eventuelt planlagt 
  oppsetting og plassering av faste kontrollpunkter, og håndheving.  

  Fra 2018 blir det nye personvernregler. Da blir EUs forordning for personvern norsk lov.
   En vurdering etter § 4 bokstav e og § 19 skal drøftes etter disse reglene. Se nettsiden: 
  datatilsynet.no/forordning. Dersom en kommune ønsker å etablere en lavutslippssone før 
  forordningen trer i kraft, skal kommunen i tillegg vise hvordan IKT-applikasjon kommer innenfor 
  personopplysningsloven § 33 femte ledd, som anfører at konsesjonsplikt etter første og annet ledd  
  ikke gjelder for behandling av personopplysninger i organ for stat eller kommune når behandlingen  
  har hjemmel i egen lov. Etablering og drift av IKT-applikasjoner i samsvar med personopp-
  lysningsloven § 33 femte ledd, er fra 1. januar 2017 ikke meldepliktig til Datatilsynet. Det vises 
  til vedtak av Kommunal- og moderniserings-departementet 12. desember 2016 om endringer 
  i personopplysningsforskriften kapittel IV om behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt, 
  men underlagt meldeplikt: Behandling i organ for stat eller kommune når behandlingen har 
  hjemmel i lov, er verken konsesjons- eller meldepliktige. 

  Lavutslippssonens design forutsetter at betaling skjer før kjøring i sonen. Vi forventer at kontrollen  
  avgrenses til stikkprøvekontroll. Forhåndsbetaling sikrer også at gebyrpliktige biler som har betalt, 
  kan kontrolleres på samme måte som gebyrfrie. Kontrolldataene slettes straks etter kontroll siden 
  det ikke er kobling mellom sted, tid og betaling så lenge gebyret er betalt. Systemets design 
  minimerer behovet for å lage personopplysninger.  

  Kontrollen skal skape en tilfredsstillende oppdagelsesrisiko på en kostnadseffektiv måte. Bruk 
  av faste og mobile kontrollstasjoner med maskinell lesing av bilens kjennemerke skaper en 
  betydelig oppdagelsesrisiko uten å eksponere kontrollpersonell mot biler i fart. Teknologien 
  brukes tilsvarende i bomstasjoner for å dokumentere biler uten AutoPASS-brikke. § 19 gir 
  kommunen hjemmel til å etablere et IKT-system som lagrer opplysninger om kjøretøy, eieren 
  og eventuelt føreren med videre i en IKT-applikasjon for bruk for betaling, kontroll og håndheving. 
  Prinsippet om innebygget personvern skal følge løsningen. 
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  Risikoen for oppdagelse må stå i forhold til personvernbelastningen dette skaper. Faste 
  automatiske kontrollpunkter med kamera forsterker denne belastningen. Disse kontrollpunktene 
  skal være påmontert et skilt som oppgir formål og navn på behandlingsansvarlig. Vi anbefaler 
  følgende tekst: «Kontroll av lavutslippssone» + kommunens navn. Skiltet skal være lesbart 
  for bilistene.  

  Betalt gebyr for en type gebyrpliktig bil i én lavutslippssone gjelder i en annen sone dersom bilen 
  er gebyrpliktig også i denne. Videre kan dataene i IKT-applikasjon benyttes av andre kontroll-
  myndigheter for kontroll og håndheving. Dette stiller særlige krav til datasikkerhet. 

  Gebyrfrie biler som blir oppdaget av kontrollsystemet vil legge igjen spor i IKT-systemet. Disse 
  dataene skal slettes straks, og senest innen ett døgn, men tekniske kjøretøydata kan lagres i 
  aggregert form for bruk til statistikk. Det er hensiktsmessig å kjenne til hvor mange nullutslipps-
  biler, eldre lastebiler og lette bensinbiler med videre, som kjører i sonen og hvordan dette endrer 
  seg over tid.

  Til bokstav g) 
  Kommunen skal gi informasjon om den, etter § 13, har søkt Vegdirektoratet om å bli tildelt myndig-
  het til å ilegge overtredelsesgebyr, jf. § 10 og vegtrafikkloven § 31 a. Søknaden til direktoratet skal 
  inneholde en uttalelse fra vedkommende politimester.  

  Til bokstav h) 
  Kommunen skal gi informasjon om hvordan nettoinntekten fra lavutslippssonen skal brukes jf. 
  § 17. Når etablerings- og driftskostnader er dekket inn skal nettoinntekten gå til tiltak innen 
  henholdsvis kollektivtransport, trafikksikkerhet og miljø. 

§ 5  SONESTØRRELSE OG KRAV TIL SKILTING 
  Kommunen fastsetter størrelsen på lavutslippssonen. Kommunen kan etablere flere lavutslipps-
  soner innenfor kommunen. Flere kommuner kan etablere en felles lavutslippssone. 

  En lavutslippssone skal være sammenhengende, enhetlig og skiltet.

  Merknader til § 5:
  Kommunen fastsetter størrelsen på sonen i tråd med § 4 bokstav a og d og merknadene til disse. 
  Videre er det krav om at en lavutslippssone må være sammenhengende, enhetlig og skiltet. I dette 
  ligger det at sonegrensen må være klart definert og markert med skilt 560 (opplysningstavle), slik  
  at bilistene vet når de befinner seg innenfor sonen. Innenfor disse rammene må sonestørrelsen 
  fastsettes ut fra en vurdering av hvor det er mest logisk og praktisk at sonegrensene går. Dette 
  vurderes ut fra hva som er enklest og mest informativt for trafikantene, og hensynet til trafikkav-
  viklingen generelt. Et eksempel er at det bør unngås at det blir betydelig omkjøringstrafikk med 
  tyngre lastebiler på en skoleveg. Informasjon om planlagt sonestørrelse og skilting meddeles 
  regionvegkontoret jf. § 4 bokstav b. Før skiltene settes opp må aktuell skiltmyndighet fatte 
  nødvendige skiltvedtak etter bestemmelsene i skiltforskriften og gjeldende skiltnormaler. 

  De samme prinsippene gjelder også dersom det etableres flere soner innenfor en kommune eller 
  at flere kommuner samarbeider om en felles sone. Det er vesentlig at sonegrensene er enhetlig 
  og klart definert slik at bilistene vet når de kjører inn og ut av sonen eller sonene, dersom 
  kommunen har flere soner. Sonene skal i så måte også være godt skiltet. Dette gjelder også 
  dersom sonen omfatter to eller flere kommuner. 

  Dersom flere kommuner samarbeider om å etablere en felles sone må det imidlertid lages to lokale 
  forskrifter en for kommune x og en for kommune y. Kommunene må da bli enige om hvilke biler 
  som er omfattet, felles gebyrsatser osv. 
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§ 6  FASTSETTELSE AV EUROKLASSE, VEKTKLASSE OG DRIVSTOFF 
  Euroklasse, vektklasse og drivstoff fastsettes på bakgrunn av informasjon i bilens vognkort 
  eller motorvognregisteret. Dersom vognkortet eller motorvognregisteret ikke inneholder slik 
  informasjon, fastsettes Euroklasse i tråd med dato for førstegangsregistrering av bilen.

  Merknader til § 6:
  § 6 oppgir hvordan euroklasse, drivstoff og vektklasse fastsettes. Opplysninger om euroklasse 
  vil for en stor del ligge inne i motorvognregisteret for nyere kjøretøy, for eldre kjøretøy vil opp-
  lysningene om euroklasse mangle. Dersom dette mangler, så skal euroklassen fastsettes ut fra 
  datoen for førstegangsregistrering.  Basert på tidspunktene for innføringskrav om de ulike 
  euroklassene i regelverket om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, skal følgende datoer 
  legges til grunn for fastsettelse av euroklasse:  

  

Tunge kjøretøy: Lette kjøretøy:

1. januar 2014:           euro VI 1. september 2015:      euro 6

1. oktober 2009:      euro V 1. januar 2011:                 euro 5

1. oktober 2006:       euro IV 1. januar 2006:               euro 4

1. oktober 2001:       euro III 1. januar 2001:                euro 3

1. januar 1997:           euro II 1. januar 1997:                 euro 2

1. januar 1995:           euro I 1. januar 1995:                euro 1

Alle tidligere datoer: pre-euro. Alle tidligere datoer: pre-euro.

  Vognkortet og motorvognregisteret inneholder opplysninger om type drivstoff og vektklasse.

  Dersom en bilist mener at motorvognregisteret ikke inneholder riktige opplysninger om 
  euroklasse for vedkommendes bil, må dette dokumenteres overfor Statens vegvesen slik 
  at opplysningene om euroklasse kan rettes opp.

§ 7  FASTSETTELSE AV GEBYR 
  Kommunen fastsetter gebyret for å få kjøre i lavutslippssonen. Gebyret skal fastsettes for et år, 
  for tretti dager og for en dag. Gebyret skal differensieres ut fra euroklasse og kan differensieres 
  ut ifra drivstoff og vektklasse.

  Merknader til § 7:
  Det er kommunen som i henhold til § 3 fastsetter hvilke biler som er gebyrpliktige og i henhold 
  til § 7 fastsetter størrelsen på gebyret for å få kjøre i lavutslippssonen. Det skal kunne velges om 
  gebyret betales for én dag, tretti dager eller ett år. Kommunen må derfor fastsette hva gebyret 
  koster for et år, for tretti dager og for en dag. 

  Forskriftsteksten bestemmer at gebyret skal differensieres ut fra euroklasse og kan differensieres 
  ut fra drivstoff og vektklasse. Ordlyden må her tolkes i lys av formålsbestemmelsen i § 1 som sier 
  at en lavutslippssone etableres for å forbedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforu-
  rensning fra biler, og bestemmelsen i § 4 bokstav d om at det må dokumenteres at lavutslipps-
  sonen og etableringen av denne faktisk vil begrense den lokal luftforurensingen fra vegtrafikken.

  Ordlyden «gebyret skal differensieres ut fra euroklasse og kan differensieres ut ifra drivstoff og 
  vektklasse» betyr at gebyrstørrelse skal fastsettes med utgangspunkt i utslippet og eventuelt også 
  etter vektklasse og om bilmotoren går på diesel, bensin, gass, etanol etc. 

  Ordlyden skal ikke forstås dithen at alle euroklasser må omfattes av en gebyrplikt. Kommunen har 
  full anledning til å fastsette gebyrfritak for de med lavest utslipp.  
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  Gebyrene må videre settes til en slik størrelse at lavutslippssonen faktisk begrenser den lokale 
  forurensningen. Informasjon om hvilke biler som er gebyrpliktige og hvordan planlagte gebyr-
  satser er beregnet, meddeles regionvegkontoret. Se mer om dette under § 4 bokstav c. 
    

§ 8  REGISTRERING I SYSTEMET OG BETALING AV GEBYR 
  For biler som er gebyrpliktige jf. § 3 skal korrekt informasjon om bilens kjennemerke og 
  nasjonalitet, eieren og eierens adresse, euroklasse, bilens vektklasse, drivstoff og dato for 
  førstegangsregistrering være lagt inn i kommunens betalingssystem, jf. § 19, og riktig gebyr 
  betalt, før bilen kan kjøre i en lavutslippssone. 

  Eieren og føreren av bilen er solidarisk ansvarlig for at bilen er registrert i systemet, opplysningene 
  er korrekte og riktig gebyr er betalt. 

  Kommunen gir de nærmere regler på hvordan dokumentasjon på betalt gebyr skal være synlig 
  og eller tilgjengelig for kontroll. Enhver som vil kjøre lovlig i lavutslippssonen plikter å følge disse. 

  Betalt årsgebyr er gyldig ett år fra betalingsdato. Betaling for tretti dager har gyldighet fra 
  betalingsdato og klokkeslett. Betaling av døgngebyr har gyldighet 24 timer fra betalingstidspunkt 
  eller fra oppgitt dato og klokkeslett. Betalt gebyr er kun gyldig for én bil. Betalt gebyr i én 
  lavutslippssone er gyldig i en annen lavutslippssone. 

  Refusjon for betalt årsgebyr kan gis dersom den aktuelle bilen ikke skal benyttes som forutsatt 
  ved betalingen. Det gis refusjon for et halvt år dersom avtalen sies opp før det er gått et halvt år 
  fra betalingsdato. 

  Merknader til § 8:
  Bestemmelsen angir den enkelte bileier/sjåførs plikter før en gebyrpliktig bil kan kjøres i en 
  lavutslippssone. Bestemmelsen gjelder for alle lavutslippssoner som etableres i hele landet. Dette 
  betyr at en kommune ikke kan ilegge den enkelte bilist forpliktelser i en lokal forskrift som går 
  utover det som er fastsatt i denne bestemmelsen.  

  Plikten til registrering i kommunens system gjelder bare for biler som er gebyrpliktige etter den 
  kommunale forskriften. Forpliktelsene går ut på at korrekte opplysninger om gebyrpliktige biler 
  skal være registrert i kommunens system, korrekt gebyr skal være betalt, samt at dokumenta-
  sjon på betalt gebyr skal være tilgjengelig for kontroll. Opplysningene som skal registreres i 
  systemet er bilens kjennemerke, nasjonalitet, eieren, eierens adresse, euroklasse, vektklasse, 
  drivstoff og dato for førstegangsregistrering. Videre skal korrekt gebyrbeløp være lagt inn i 
  kommunens betalingssystem før kjøring i sonen. Eieren og føreren av bilen er solidarisk 
  ansvarlig for at korrekte opplysninger om ovennevnte blir lagt inn i systemet og at korrekt 
  gebyr er betalt før kjøring i sonen.

  Dette betinger at kommunen har opprettet en løsning for registrering av opplysninger om bilen 
  og betaling av gebyr jf. kommentarene til § 4 ovenfor.  Når det gjelder opplysningene som skal 
  registreres i systemet, så vil alle utenom euroklasse alltid fremkomme av bilens vognkort. Når det 
  gjelder euroklasse så er ikke det en opplysning som alltid vil fremkomme av bilens vognkort. Det 
  vises til merknadene under § 4 bokstav e og § 6.

  Bestemmelsen gir videre den enkelte bilist ansvaret for å følge bestemmelsene som den enkelte 
  kommune fastsetter om hvordan dokumentasjon på betalt gebyr skal være synlig og tilgjengelig 
  for kontroll. Dokumentasjon på betalt gebyr kan enten være bilens kjennemerke – eller annen 
  dokumentasjon/oblat. Dersom en kommune fastsetter bestemmelser om at dokumentasjonen 
  skal være noe annet enn kjennemerket, plikter enhver som skal kjøre i lavutslippssonen å følge 
  kommunens bestemmelser om hvordan dokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontroll.         
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  Betalt årsgebyr er gyldig ett år fra betalingsdato. Betaling for tretti dager har gyldighet fra 
  betalingsdato og klokkeslett. Betaling av døgngebyr har gyldighet 24 timer fra betalingstidspunkt 
  eller fra oppgitt dato og klokkeslett. Betalt gebyr er kun gyldig for én bil.

  Fjerde ledd presiserer mulighet for refusjon av betalt gebyr. Ved salg, kondemnering eller 
  omplassering av bilen kan for eksempel bileier ha interesse av å få refundert betalt gebyr. Dette 
  skal kunne gis for betalt årsgebyr. Ordningen er ment som en tillemping for bileierne, ikke en 
  alternativ løsning til å betale fem til seks månedsgebyrer for én sesong. Ordningen avgrenses 
  til å gi refusjon for et halvt år, det vil si en halv årsgebyr, dersom avtalen sies opp før det er gått 
  et halvt år fra betalingsdato. 

§ 9  KONTROLL 
  Kontroll av biler som kjører i en lavutslippssone, kan utføres av myndighet som angitt i § 13. 

  Kontroll kan skje ved bruk av mobile eller faste enheter for automatisk kontroll. Automatisk system  
  for stikkprøvekontroll kan settes opp som faste kontrollpunkter langs veg av kommunen eller annen 
  kontrollmyndighet. Slike system skal merkes med formål og behandlingsansvarlig. 

  Oppsetting og plassering av faste kontrollpunkter krever samtykke fra regionvegkontoret.  

  Merknader til § 9:
  Politi og regionvegkontor har myndighet til å stoppe og kontrollere biler som kjører i en lavutslipps-
  sone, og til å ilegge overtredelsesgebyr. Kommune kan etter tildelt myndighet fra Vegdirektoratet 
  også kontrollere biler, jf. § 13. Ved manuell kontroll av parkerte biler skal kommunens personell 
  være uniformert. Kontroll av parkerte biler kan bare utføres på steder hvor kommunens personell 
  har myndighet til å kontrollere parkering generelt.

  Automatisk kontroll av biler i trafikk kan skje ved bruk av mobile eller faste enheter for automatisk 
  kontroll. Dersom flere kommuner har etablert felles lavutslippssone, skal kommunene samarbeide 
  om felles håndheving.

  Mobile og faste enheter for automatisk kontroll, det vil si stikkprøvekontroll, er kontrollstasjoner 
  som er utstyrt med enhet for maskinell lesing av bilens kjennemerke, som også kan ta fotobevis 
  som dokumentasjon for ilegging av overtredelsesgebyr. Kontrollpunktene kan settes opp langs 
  veg av kommunen eller annen kontrollmyndighet. Faste kontrollpunkter skal merkes med formål 
  og behandlingsansvarlig. Se også merknad under § 4 bokstav f. Oppsetting og plassering av faste 
  kontrollpunkter krever samtykke fra regionvegkontoret.  
 

§ 10  OVERTREDELSESGEBYR
  Overtredelsesgebyr for å kjøre gebyrpliktig bil i lavutslippssone kan ilegges om informasjon i 
  kommunens betalingssystem ikke er oppgitt eller er oppgitt feil, gebyret ikke er betalt, eller det 
  er betalt et for lavt gebyr, eller at dokumentasjon på betalt gebyr ikke er tilgjengelig for kontroll 
  i henhold til kommunens bestemmelser om dette. 

  Overtredelsesgebyr kan bare ilegges dersom det med rimelighet kan forventes at eieren eller 
  føreren av bilen burde ha vært klar over feilen. 

  Overtredelsesgebyr er minimum 500,- kroner, men kan ikke overstige gebyret for å kjøre tretti dager  
  i lavutslippssonen. 
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  Merknader til § 10:
  Bestemmelsen angir i hvilke tilfeller det kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr ovenfor 
  bilistene. Dette gjelder i de tilfeller hvor bilisten ikke har overholdt en eller flere av forpliktelsene i 
  § 8.  Overtredelsesgebyr kan ilegges dersom gebyr ikke er betalt eller betalt for lavt, eller 
  informasjon om bilen ikke oppgitt eller det er oppgitt feil informasjon. Videre kan overtredelses-
  gebyr ilegges dersom dokumentasjon på betalt gebyr ikke er tilgjengelig for kontroll i henhold 
  til kommunens bestemmelser om dette.

  Etter § 8 er det eier/førers ansvar å påse at korrekte opplysninger blir registrert i systemet og at 
  korrekt gebyr er betalt. Brudd på pliktene etter § 8 kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

  § 10 annet ledd gir imidlertid en sikkerhetsventil for bilistene ved at overtredelsesgebyr bare kan 
  ilegges dersom det med rimelighet kan forventes at eieren eller føreren var klar over feilen. Denne 
  bestemmelsen er tatt inn for å gi bilistene et vern mot systemfeil og lignende det ikke er rimelig at 
  bilistene kan lastes for.

  Før tilleggsgebyret kan ilegges må det klarlegges om årsaken til at det er registrert gale opp-
  lysninger skyldes feil i motorvognregisteret eller eventuelle andre systemfeil. Denne undersøkelsen  
  må kontrollmyndigheten som har avdekket regelbruddet (kommunen, regionvegkontoret eller 
  politiet) gjøre før overtredelsesgebyret kan ilegges. Dersom opplysningene som lå inne i motor-
  vognregisteret ikke var korrekte på registreringstidspunktet, er det i utgangspunktet Statens 
  vegvesen sitt ansvar og ikke noe eieren eller føreren i utgangspunktet kan lastes for. Eventuelle 
  andre systemfeil som har ført til at ukorrekte opplysninger er registrert kan heller ikke eier eller 
  fører gjøres ansvarlig for.

  Utrykket «dersom det med rimelighet kan forventes at eier og fører burde ha vært klar over feilen» 
  er valgt for å synliggjøre at det eier/fører for eksempel ikke helt automatisk kan skylde på at opp-
  lysningene i motorvognregisteret eller eventuelt andre systemer var feil. Bestemmelsen stiller 
  et visst krav til eierens og førerens aktsomhetsplikt. Hvorvidt unntaksbestemmelsen skal komme 
  til anvendelse eller ikke må bero på konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Generelt kan man 
  si at lista bør ligge på hva man kan forvente av en vanlig samfunnsborger. Dersom f.eks. et gebyr 
  ikke er betalt fordi motorvognregisteret inneholder feil opplysninger om eierforhold, er det etter 
  Vegdirektoratets syn åpenbart at eier/fører bør forstå at opplysningene er gale og det må 
  forventes at eier/fører sørger for å ta kontakt med Statens vegvesen for å få disse opplysningene 
  rettet. Videre kan det anføres at hvis du har en gammel bil 95 modell og dato for førstegangs-
  registrering er oppgitt til 2012 så bør det også kunne forventes at dette er et forhold som blir 
  korrigert.   
  
  Opplysningene i motorvognregisteret vil i de langt fleste tilfeller være korrekt, slik at tilfellene 
  hvor disse problemstillingene vil dukke opp vil være svært få. 

  Kontrollmyndigheten må fremskaffe fotobevis som dokumenterer kjøring i sonen og forvisse 
  seg om at aktuell bil er gebyrpliktig og at eier eller fører av bilen burde ha vært klar over feilen, 
  før overtredelsesgebyr kan ilegges.  
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§ 11  ANSVAR FOR BETALING AV OVERTREDELSESGEBYR OG FORHØYET 
 OVERTREDELSESGEBYR
  Eieren av bilen er ansvarlig for å betale overtredelsesgebyret. Dersom føreren av bilen er en annen 
  enn den som var registrert som eier ved overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for over-
  tredelsesgebyret, med mindre bilen var fravendt eieren ved et lovbrudd.  

  Blanketten for overtredelsesgebyr skal festes på bilen sammen med innbetalingskort, leveres 
  føreren eller sendes eieren eller føreren av bilen i posten. 

  Er overtredelsesgebyret ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, kan det forhøyes med 1000,- 
  kroner. Plikten til å betale overtredelsesgebyret og forhøyet overtredelsesgebyr gjelder selv om det 
  klages på overtredelsesgebyret. 

  Overtredelsesgebyr og forhøyet overtredelsesgebyr tilfaller kommunen, dersom overtredelsen er  
  håndhevet av kommunen. Overtredelsesgebyr og forhøyet overtredelsesgebyr tilfaller staten, 
  dersom overtredelsen er håndhevet av politiet eller regionvegkontor, jf. § 13 første ledd. 

  Merknader til § 11:
  Hvis bilen er stjålet, det vil si fravendt eieren ved et lovbrudd, og den brukes i sonen slik at det 
  medfører overtredelsesgebyret, har bileier ikke ansvar for å betale dette gebyret.

§ 12  INNDRIVING AV OVERTREDELSESGEBYR OG FORHØYET OVERTREDELSESGEBYR 
  Er overtredelsesgebyr ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, kan overtredelsesgebyr og 
  forhøyet overtredelsesgebyr inndrives etter vegtrafikkloven § 38, men tidligst 14 dager etter at 
  varsel om inndriving er kommet fram til den skyldige. Gebyr kan også inndrives hos eieren av bilen 
  etter de samme prinsipper. Skyldneren har ikke erstatningsplikt for kostnader ved utenrettslig 
  inndriving. 

§ 13  HÅNDHEVING 
  En kommune kan etter å ha søkt Vegdirektoratet bli tildelt myndighet til å ilegge overtredelses-
  gebyr, jf. Vegtrafikkloven § 31 a. 

  Ved manuell kontroll av parkerte biler skal kommunens personell være uniformert og ha fått 
  tilfredsstillende opplæring. Kommunens personell som utfører kontroll skal bære synlig og lesbart 
  legitimasjonskort og plikter å oppgi virksomhetens navn og tjenestenummer når dette forlanges 
  av den som tjenestehandlingen direkte angår, politiet eller regionvegkontor.

  Dersom flere kommuner har etablert felles lavutslippssone, skal kommunene samarbeide om 
  felles håndheving. 

  Politi og regionvegkontor kan, i tillegg til kommunen, ilegge overtredelsesgebyr, jf. § 10.

  Merknader til § 13:
  Dersom en kommune skal ha myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr, må myndigheten tildeles 
  av Vegdirektoratet etter søknad. Dette bør skje på samme måte som tildeling av myndighet til 
  kommuner i forbindelse med parkering. Vi har erfaring for at dette er en god forvaltningspraksis.  
  Det tilsier at søknaden inneholder følgende dokumentasjon:
  1. Begrunnelse for søknaden
  2. Hvordan håndhevingen er tenkt gjennomført
  3. Hvordan klagebehandlingen skal håndteres
  4. Hvor det fremkommer at kontrollørene (for manuell kontroll) er ansatt i kommunen
  5. Hvordan opplæringen av kontrollørene (for manuell kontroll) skal gjennomføres/er gjennomført.



33

M E R K N A D E R  T I L  D E N  E N K E L T E  P A R A G R A F  : :  V 7 2 4  L A V U T S L I P P S S O N E R  F O R  B I L E R 

§ 14  KLAGE 
  Ilagt overtredelsesgebyr kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen 
  gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven 
  § 32. 

  Klagen fremsettes for myndigheten som ila overtredelsesgebyret og i det distrikt gebyret ble ilagt. 

  Førsteinstansen behandler klagen, og skal gi skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får 
  medhold. Dersom særlige grunner tilsier det, kan førsteinstansen frafalle overtredelsesgebyr 
  og forhøyet overtredelsesgebyr. 

  Klage som ikke gis medhold, jf. Tredje ledd, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet om 
  resultatet kreves forelagt for tingretten. Førsteinstansen forbereder klagebehandlingen. 

  Merknader til § 14:
  Overtredelsesgebyr kan ilegges av politiet, regionvegkontoret eller kommunen, jf. § 13. En klage 
  fremsettes til det forvaltningsorganet (politiet, regionvegkontoret eller kommunen) som har ilagt 
  overtredelsesgebyret. Vedkommende forvaltningsorgan tar stilling til klagen som førsteinstans.

  Dersom klager ikke får medhold skal dette begrunnes skriftlig. Klagen går videre til tingretten 
  dersom klager ikke gis medhold. Dette systemet samsvarer med bestemmelser i en rekke 
  forskrifter om gebyr på vegtrafikkens område.

  Klager som avvises av kommunen skal behandles av tingretten dersom tingretten mener klagen  
  ikke er uberettiget.  

§ 15  KOMPETENT TINGRETT 
  Førsteinstansen sender klagen til tingretten på stedet der gebyret ble ilagt. 

§ 16  KLAGEBEHANDLINGEN I TINGRETTEN 
  Tingretten behandler klagen, med mindre retten av særlige grunner mener klagen bør behandles 
  av en annen tingrett. 

  Klageren skal innkalles til rettsmøte ved stevning. Klagen kan likevel avgjøres uten slikt rettsmøte,  
  dersom retten finner det ubetenkelig. 

  Klageren behøver heller ikke innkalles når det bare skal avsies kjennelse. Dersom klageren eller 
  vitner blir innkalt til rettsmøte, skal også førsteinstansen varsles. 

  Når det er bedt om oppfriskning for oversittelse av klagefrist i sak som skal behandles av 
  tingretten, kan tingretten samtidig avgjøre selve saken. 

  Reglene i straffeprosessloven, herunder reglene i kapittel 30 om saksomkostninger, gjelder så langt 
  de passer, jf. også vegtrafikkloven § 31 a fjerde ledd. Bestemmelsene i straffeprosessloven 
  kapittel 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynnelse i klagesaker kan utføres av politi-
  tjenestemann.
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§ 17  NETTOINNTEKT FRA LAVUTSLIPPSSONEN 
  Kommunen bestemmer selv hvordan nettoinntekten fra lavutslippssonen skal brukes på 
  kollektivtransport-, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. 

  Kommuner som har etablert felles lavutslippssone, avtaler seg imellom hvordan nettoinntekten 
  skal brukes på tiltak nevnt i første ledd. 

§ 18  AVVIKLING OG FORLENGELSE AV LAVUTSLIPPSSONE 
  Kommunen kan selv avvikle en lavutslippssone eller tre ut av en felles lavutslippssone.

  En kommune som har etablert en lavutslippssone eller flere kommuner som har etablert felles 
  lavutslippssone, kan be om regionvegkontorets samtykke til forlengelse etter § 4. Kommunen 
  skal vedlegge en evalueringsrapport om lavutslippssonen. Vegdirektoratet kan bestemme de 
  nærmere krav til hva en slik evalueringsrapport skal inneholde.

  Merknader til § 18:
  En kommune kan selv avvikle en lavutslippssone eller tre ut av en felles lavutslippssone. Det 
  kreves ikke samtykke til dette. Men ordningen må avvikles slik at det skaper minst mulig utfor-
  dringer for samarbeidende parter og for bilistene. Avviklingen bør varsels i god tid slik at bilister 
  som betaler inn gebyr, kan unngå å betale for årsgebyr som strekker seg lengre fram i tid enn det 
  ordningen vil eksistere. Det vises det til refusjonsordningen omtalt i § 8 siste ledd. Kommunen 
  bør meddele hvordan refusjon for betalt årsgebyr skal gis, sammen med det eventuelle vedtaket 
  om å avvikle lavutslippssonen eller sin deltakelse i en felles sone. 

  En kommune som avvikler en lavutslippssone skal sørge for at databaser som inneholder person-
  opplysninger og som ikke er nødvendig å lagre blant annet i forhold til annen lovverk, skal slettes. 

  En kommune som har etablert en lavutslippssone eller flere kommuner som har etablert felles 
  lavutslippssone, kan be om forlengelse etter § 4. Kommunen må da innhente samtykke fra 
  regionvegkontoret etter de samme kriteriene som er omtalt i denne veilederen under § 4. I tillegg 
  skal kommunen overlevere regionvegkontoret en evalueringsrapport om lavutslippssonen. 
  Evalueringsrapport skal gjennomgå erfaringene kommunen(e) har hatt med lavutslippssonen og 
  mulige forbedringer. Vegdirektoratet kan komme med utdypende krav til hva en slik evaluerings-
  rapport skal inneholde.

§ 19  KRAV TIL SYSTEM FOR BETALING, KONTROLL OG HÅNDHEVING 
  Systemene for betaling, kontroll og håndheving skal kunne lagre opplysninger om kjøretøy, eieren 
  og eventuelt føreren mv. i en IKT-applikasjon for bruk for betaling, kontroll og håndheving. 
  Prinsippet om innebygget personvern skal følge løsningen og med en beskrivelse av hvordan dette 
  er ivaretatt. Etableres lavutslippssone i flere kommuner skal disse kommunene samarbeide om 
  felles systemer for betaling og kontroll, slik at registrering og betaling i en lavutslippssone gjelder 
  for alle soner i hele landet. Kommunen(e) er ansvarlig for kostnadene for utvikling og drift av 
  IKT-applikasjonen. 

  En kommune, som har innført gebyr for bruk av piggdekk i en nærmere fastsatt gebyrsone, jf. 
  forskrift 7. mai 1999 nr. 437, kan legge til grunn dette systemet for registrering, betaling av gebyr, 
  kontroll og håndheving, forutsatt at kommunen også her kan dokumentere at personvernet er 
  forsvarlig ivaretatt.
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  Merknader til § 19
  Kommunen skal etablere en IKT-applikasjon for betaling, kontroll og håndheving som skal kunne 
  lagre opplysninger om kjøretøy. I utgangspunktet er slike opplysninger åpne data lagret i 
  offentlige motorvognregistre. Kommunen skal således sørge for at IKT-applikasjon holdes 
  oppdatert med relevant informasjon fra blant annet det norske motorvognregistret. § 19 hjemler 
  på denne måten at data vedrørende gebyrfrie og gebyrpliktige biler skal kunne lagres og brukes 
  som grunnlag for betaling, kontroll og håndheving. Kjennemerket og bilens eier er personopp-
  lysninger. De bør bare lagres og sammenstilles med andre data når andre metoder ikke er lett 
  tilgjengelige eller hensiktsmessige. Bruk av bokstavkombinasjonen EL i kjennemerket på elbiler 
  er et eksempel på hvordan nullutslippsbiler kan indentifiseres ved kontroll uten å gjøre bruk av 
  datalagring.  

  Vedrørende gebyrpliktige biler stiller § 8 første ledd, krav om at opplysningene som legges inn 
  er korrekt informasjon om bilens kjennemerke og nasjonalitet, eieren og eierens adresse, 
  euroklasse, bilens vektklasse, drivstoff og dato for førstegangsregistrering. 

  Prinsippet om innebygget personvern skal følge IKT-løsningen. Kommunen skal beskrive jf. § 19, 
  hvordan dette prinsippet er ivaretatt. I henhold til § 4 bokstav e og f skal kommunen dokumentere 
  et forsvarlig system og gi regionvegkontoret en vurdering av konsekvensene som den foreslåtte 
  lavutslippssonen vil ha for personvernet, inkludert nytten av faste kontrollpunkter og automatisk 
  sletting av opplysninger om kjøretøy som ikke skal ilegges overtredelsesgebyr. Det vises til 
  merknadene under § 4 bokstav e og f. 

  Etableres lavutslippssone i flere kommuner skal disse kommunene samarbeide om felles 
  systemer for betaling og kontroll, slik at registrering og betaling i en lavutslippssone gjelder for 
  alle soner i hele landet. Kommunen(e) er ansvarlig for kostnadene for utvikling og drift av 
  IKT-applikasjonen. 

  Bestemmelsen gir også mulighet til at en kommune som har innført piggdekkgebyr kan bruke 
  dette systemet for registrering, betaling av gebyr, kontroll og håndheving. Kommunen må kunne 
  dokumentere at personvernet er forsvarlig i varetatt.  Dersom systemet for piggdekkgebyr skal 
  brukes, må de opplysningene som er påkrevd etter § 8 kunne legges inn i systemet og systemet 
  må kunne brukes som grunnlag for kontroll og håndheving jf. merknader til § 8 og 9. 

§ 20  IKRAFTTREDELSE 
  Forskriften trer i kraft straks.

  Merknader til § 20
  Forskriften trådde i kraft 20. desember 2016.
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5 Eksempel på kommunal forskrift  
 om lavutslippssoner for biler                     
Den kommunale forskriften må inneholde bestemmelser om de pliktene kommunen pålegger borgerne. 
Det innebærer bestemmelser om sonestørrelse, skilting, hvilke biler som er gebyrpliktige, hva gebyret 
er differensiert på grunnlag av og gebyrsatser og hva som er dokumentasjon på betalt gebyr i kom-
munen (kjennemerke eller annet oblat/ annen dokumentasjon). Den kommunale forskriften skal videre 
henvise til den sentrale forskriftens bestemmelser om registrering i systemet og betaling av gebyr, kon-
troll, overtredelsesgebyr, ansvar for betaling av overtredelsesgebyr og forhøyet overtredelsesgebyr, 
inndriving av gebyr, håndheving, klage, kompetent tingrett og klagebehandling i tingretten §§ 8 -16. 
Dette for å klargjøre at den sentrale forskriftens bestemmelser om dette gjelder og at kommunene ikke 
kan ha egne bestemmelser om dette.

Den kommunale forskriften skal ikke gjengi forpliktelser som den sentrale forskriften pålegger en kom-
mune som vil innføre en lavutslippssone. 

§ 1  Sonestørrelse: 
  «Hvordan sonen eller sonene er avgrenset i kommunen. Det gjelder tilsvarende for kommuner 
  som har etablert en felles lavutslippssone.»

§ 2  Skilting: 
  «Hvordan sonen er skiltet med opplysningsskilt.»  

§ 3  Gebyrplikt: 
  «Biltyper lavutslippssonen skal gjelde for». 
  Før kjøring i sonen må fører eller eier av gebyrpliktig bil betale gebyr og registrere bilen 
  i kommunens betalingssystem, jf. § 5.  

§ 4 Gebyrsatser: 
  Gebyrsatsene er som følger:

  

Gebyrpliktig bil Årsgebyr Trettidagersgebyr Dagsgebyr Overtredelsesgebyr

  Betalt årsgebyr er gyldig ett år fra betalingsdato. Betaling for tretti dager har gyldighet fra 
  betalingsdato og klokkeslett. Betaling av døgngebyr har gyldighet 24 timer fra betalingstidspunkt 
  eller fra oppgitt dato og klokkeslett. Betalt gebyr for bil i denne lavutslippssonen er kun gyldig for 
  én bil og i tillegg gyldig i en annen lavutslippssone som gebyrlegger samme bil.

§ 5 Betalingssystem og betaling av gebyr: 
  «En kort beskrivelse av kommunens betalingssystem og hvem som har ansvaret for denne. 
  En beskrivelse av de ulike grensesnitt for betaling.»

§ 6  Andre bestemmelser
  Bestemmelsene i forskrift 20.desember nr. 1681 om lavutslippssone for biler om registrering i 
  systemet og betaling av gebyr, kontroll, overtredelsesgebyr, ansvar for betaling av overtredelses-
  gebyr og forhøyet overtredelsesgebyr, Inndriving av gebyr, håndheving, klage, kompetent tingrett 
  og klagebehandling i tingretten §§ 8 -16, gjelder for denne forskriften. 

§ 7 Ikrafttreden:
 Forskriften trer i kraft «dato».
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