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Likelydende brev 

Se vedlagt liste 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Gry Horne Johansen  - <tomt> 2015/064111-001  27.05.2015 

     
   

 

Høring: Forslag til endringer i håndbok N300 Trafikkskilt - del 5 

Serviceskilt og virksomhetsvisning 

  

Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til revidert håndbok N300 Trafikkskilt del 5.  

 

Høringsutkastet finnes på våre nettsider: 

www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Offentlige-hoeringer  

  

Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for en oppdatering i forhold til de siste 

endringene i skiltforskriften, bl.a. er det laget normalbestemmelser for nye skilt. Tidligere 

utgave av del 5 inneholdt både krav- og veilederstoff. Dette er det nå ryddet opp i, slik at 

normalen kun inneholder krav. For å få en bedre og mer sammenhengende struktur, er det sett 

på oppbyggingen av hele normalen. Dagens utgave av del 5 vil fungere som en veileder fram 

til ny oppdatert veileder kommer senere i år. Revisjonen er også å anse som en del av 

Vegdirektoratets svar på oppdraget fra Samferdselsdepartementet om å se på bestemmelsene 

om skilting av service- og virksomhetsskilting. 

 

Håndbok N 300 er en normal som er hjemlet i skiltforskriften § 35 og som er bindende for 

vedtaksmyndighetene og gjelder på alle offentlige veger. Det er derfor ekstra viktig at krav-

formuleringene (skal og bør) i beskrivelsene om gyldighet/fravik er entydige med god faglig 

forankring og forøvrig i samsvar med vedtatte føringer som skal gjelde for vegnormaler.  

 

 

Spørsmål knyttet til høringsutkastet og arbeidet med ny håndbok kan rettes til 

gry.johansen@vegvesen.no eller stine.forsbak@vegvesen.no.  

 

 

Høringsfrist 

 

Høringsuttalelser sendes Vegdirektoratet innen 1. september 2015. Uttalelser kan sendes per 

brev til Vegdirektoratet eller på e-post til Firmapost@vegvesen.no 
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Dersom noen av høringsinstansene oppdager at vi har uteglemt noen de mener burde stått på 

høringslisten, er vi takknemlige for å bli gjort oppmerksom på dette.  

 

 

Seksjon for trafikkforvaltning 

Med hilsen  

 

 

Ivar Christiansen 

Avdelingsdirektør       Gry H. Johansen 
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Eksterne mottakere:   

Likelydende brev 

  

 

Adressater ifølge vedlagt liste 

  

 

 

   

 

Interne mottakere: 

0.Postmottak øst 

0.Postmottak sør 

0.Postmottak vest 

0.Postmottak midt 

0.Postmottak nord 

67201 Stab 

68001Stab 

 


