Forslag til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
I
I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal § 14 tredje ledd nytt annet punktum lyde:
Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gebyr for manglende fremstilling av
kjøretøy til hallkontroll.
II
Endringen trer i kraft dd.mm.åååå.
___________________________________________________________________________
Forslag til forskrift om endring i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og
godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
§13, §14, §15 og §16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.

I
I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften) skal § 1-14 pkt. 2.4 nytt annet ledd lyde:
For godkjenninger som angitt i pkt. 2.1 skal det betales gebyr dersom kunden har bestilt time,
men unnlatt å fremstille kjøretøyet til hallkontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom timen er
avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Gebyret må være betalt før ny
kontrolltime kan bestilles. Gebyrets størrelse følger satsene i pkt. 3.1 og 3.2. Selv om fristen
for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av
Regionvegkontoret dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold
som gjør det rimelig å frafalle gebyret.
II
Endringen trer i kraft dd.mm.åååå.
___________________________________________________________________________
Forslag til forskrift om endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og
tilhenger til bil
Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
§13, §14, §15 og §16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.

I
I forskrift 11. desember 2012 nr. 1193 om endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om
godkjenning av bil og tilhenger til bil gjøres følgende endring:

§ 20 nytt annet ledd skal lyde:
For godkjenninger som angitt i første ledd skal det betales gebyr dersom kunden har bestilt
time, men unnlatt å fremstille kjøretøyet til kontroll. Dette gjelder likevel ikke dersom timen
er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt time. Gebyret må være betalt før ny
kontrolltime kan bestilles. Gebyrets størrelse følger satsene i femte, sjette og syvende ledd.
Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende fremstilling frafalles av
Regionvegkontoret dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold
som gjør det rimelig å frafalle gebyret.
§ 20 nåværende annet til sjette ledd blir tredje til sjuende ledd.
II
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå.

