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Høring - forslag til endring av skiltforskriften - opplysning om 
vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle) 
  
Med samtykke fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet på høring forslag til 
endring av skiltforskriften slik at det kan åpnes for å angi navn på aktuell vegmyndighet på 
skilt 560 ifm. planlagt/pågående vegarbeid.  
 
Bakgrunnen for forslaget 
1. januar 2010 gikk ca. 60 prosent av det som tidligere var riksveger over fra å være eid av 
staten til å bli eid av fylkeskommunene, i Oslo av kommunen. Det samlede fylkesvegnettet 
ble etter dette på til sammen ca 44.000 kilometer, mens riksvegnettet ble på noe over 10.000 
kilometer.  
 
Overføringen av riksvegene var et ledd i å gjennomføre forvaltningsreformen, en reform 
vedtatt av Stortinget og hvor hovedformålet er å styrke fylkeskommunene som regionale 
utviklingsaktører. Styrkingen skjer ved å flytte ansvar for oppgaver og øke de økonomiske 
overføringene, fra staten til fylkeskommunene. 
 
Fylkeskommunene og Oslo kommune er vegmyndighet og har fullt finansierings- og 
prioriteringsansvar for henholdsvis fylkesveg og kommunal veg. Staten er vegmyndighet og 
har finansierings- og prioriteringsansvaret for riksveg. 
 
Når vi nå har fått en ny stor vegmyndighet – fylkeskommunen – aktualiseres spørsmålet om å 
synliggjøre den nye situasjonen overfor trafikantene. Å bekjentgjøre dette kan gjøres på ulike 
måter og ved bruk av mange ulike ”kanaler”.  
 
Per i dag vil et skilt som profilerer en vegmyndighet ved bruk av navn måtte behandles som 
reklame etter vegloven § 33 (reklameparagrafen). Etter § 33 kreves det tillatelse for å sette 
opp reklame ved offentlig veg – nærmere bestemt for reklame som er plassert slik at den er 
rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de vegfarende. På riks- og fylkesveger er det 
regionvegkontoret som kan gi løye til oppsetting av reklame, mens det på kommunale veger 
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er kommunen. Vurderingstemaet etter § 33 er om reklamen, med den utforming og plassering 
som er omsøkt, vil kunne utgjøre en ”trafikkfare”.  
 
Vi foreslår at det nå også åpnes for å kunne angi navn på aktuell vegmyndighet, enten dette er 
en fylkeskommune, kommune eller Statens vegvesen, på skilt 560 (Opplysningstavle) som 
settes opp ifm. planlagt/pågående vegarbeid. Slik vi vurderer det, kan det i en del tilfeller 
være hensiktsmessig å opplyse om aktuell vegmyndighet på denne typen skilt. Vi viser her til 
at det kan være av interesse for trafikantene å få opplyst hvem som er vegmyndighet, slik at 
de vet hvem de kan henvende seg til f.eks. dersom de har spørsmål knyttet til et planlagt/ 
pågående arbeid.  
 
Gjeldende bestemmelser 
Skiltforskriften § 12 har i dag følgende bestemmelse for skilt 560 (Opplysningstavle): 
 
560 Opplysningstavle  
Skiltet kan gi opplysning om veg- og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre 
trafikkskilt.  
Ved opplysning av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltet ha brun bunnfarge.  
Ved midlertidig opplysning kan skiltet ha gul bunn, sort bord og sort symbol eller tekst.  
Ved opplysning om omkjøring kan skiltet ha oransje bunn, sort bord og sort symbol eller 
tekst. 
 
§ 12 angir at skilt 560 kan brukes til å gi ”opplysning om veg- og trafikkforhold” som ikke 
kan formidles ved andre trafikkskilt. Ordlyden i seg selv gir relativt få anvisninger på hvilke 
begrensninger som må anses å ligge i bestemmelsen når det gjelder hvilket innhold skiltet kan 
formidle. I normalene er dette noe utdypet ved at det sies at informasjonen skal være ”viktig 
for trafikksikkerhet eller trafikkavvikling, og relevant for trafikantene på det sted skiltet står 
eller henviser til.”  
 
Slik vi vurderer det, er det lite naturlig å si at en opplysning om hvem som er vegmyndighet, 
er en ”opplysning om veg- og trafikkforhold” og at den er ”viktig for trafikksikkerhet eller 
trafikkavvikling, og relevant for trafikantene på det sted skiltet står eller henviser til.” Det er 
på denne bakgrunn nødvendig å endre skiltforskriften dersom det skal åpnes for bruk av navn 
på skilt 560.  
 
Forslag til endring av skiltforskriften  
Vi foreslår å endre ordlyden i skiltforskriften til å lyde som følger (endringen er markert ved 
uthevet skrift): 
 
560 Opplysningstavle  
Skiltet kan gi opplysning om veg- og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre 
trafikkskilt.  
Ved opplysning om planlagt eller pågående vegarbeid kan aktuell vegmyndighet angis ved 
bruk av navn.  
Ved opplysning av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltet ha brun bunnfarge.  
Ved midlertidig opplysning kan skiltet ha gul bunn, sort bord og sort symbol eller tekst.  
Ved opplysning om omkjøring kan skiltet ha oransje bunn, sort bord og sort symbol eller 
tekst. 
 
Vi foreslår at endringene trer i kraft fra den tid Samferdselsdepartementet bestemmer. 
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Endringer i normalene - Håndbok 050 (Skiltnormalen) og 051 (Arbeidsvarsling) 
Forutsatt at skiltforskriften § 12 endres som foreslått, vil det også være påkrevd å endre 
normalbestemmelsene i Håndbok 050 (Skiltnormalen) og Håndbok 051 (Arbeidsvarsling).  
 
Vegdirektoratet vil gjøre de nødvendige endringer/tilpasninger i normalene. I den anledning 
antar vi at det er hensiktsmessig å lage en mal for hvordan slike 560-skilt kan se ut. Malen bør 
etter vår mening sette klare begrensninger m.h.t. innhold og utforming av slike skilt. Under 
har vi inntatt noen mulige eksempler på maler: 
 
 

        

85

Vegutvidelser
Ferdig våren 2015

Bogvika - Kåringen

Statens vegvesen
 

 
 

116
12km ny veg 

Åpnes høsten 2012
Østfold fylkeskommune

 
 
 
Mulige konsekvenser av åpne for bruk av navn på skilt 560  
Det har opp gjennom årene vært et press fra mange ulike næringer om å åpne opp for logoer 
på ulike trafikkskilt, f.eks. på serviceskilt. Det har vært holdt fast ved praksisen med å nekte 
profilering i form av logo på offentlige trafikkskilt. Dette fordi formålet med offentlige 
trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og samfunnets behov for 
regulering av trafikken, dvs. at disse ikke skal ha som hovedformål å markedsføre 
virksomheter, men gjøre det lettere å finne fram. Det åpnes derfor kun opp for bruk av navn 
på aktuell vegmyndighet på skilt 560. I og med at det ikke åpnes for bruk av logo, vil ikke det 
mer generelle spørsmålet om å bruke logoer på trafikkskilt få fornyet aktualitet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Vi kan ikke se at den foreslåtte endringen i skiltforskriften vil få vesentlige økonomiske eller 
administrative konsekvenser.  
 
Høringsfrist 
Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er oss i hende innen 30. april 2010.  
 
Dersom noen av høringsinstansene oppdager at vi har uteglemt noen de mener burde stått på 
høringslisten, er vi takknemlig for å bli gjort oppmerksom på dette. 
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Uttalelser kan sendes per brev til Vegdirektoratet eller på e-post til firmapost@vegvesen.no. 
 
Høringsbrevet er til orientering også tilgjengelig på Vegdirektoratets internettsider: 
www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger .  
 
Veg- og transportavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Erik Hauer 
avdelingsdirektør 
 Ivar Christiansen 
 
 
 
 
 
1 vedlegg 
 
Kopi: Samferdselsdepartementet 
 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger
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Eksterne mottakere:   

gt 

nterne mottakere: 

 

Adressater i følge vedla
liste 
  
 

  

I
0.Postmottak øst 
0.Postmottak sør 
0.Postmottak vest
0.Postmottak midt 
0.Postmottak nord 
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