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I 

 

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: 

 

§ 36 a skal lyde: 

 

§ 36 a. Gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner 

Departementet kan bestemme at den som vesentlig overtrer eller medvirker til å 

overtre bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner, kan ilegges gebyr beregnet i 

forhold til overtredelsens størrelse etter nærmere regler fastsatt av departementet. 

Departementet gir ved forskrift nærmere bestemmelser om ansvar for avsender, bileier eller 

transportør for betaling av gebyret. For gjentakstilfelle kan gis regler om forhøyet gebyr.  

Når kjøretøy påtreffes hvor det konstateres brudd på bestemmelser som medfører 

gebyrplikt etter første ledd, kan politiet eller regionvegkontoret ta kjøretøyet i forvaring for 

eierens regning og risiko eller forby bruk av det inntil gebyr og omkostninger er betalt eller 

sikkerhet for betaling er stilt. Forvaring og bruksforbud kan om nødvendig sikres ved bruk 

av mekanisk eller elektronisk innretning. § 31 a fjerde ledd gjelder tilsvarende for gebyr for 

overtredelse av tillatte vekter og dimensjoner. 

Er en tilhenger brukt til overtredelse av bestemmelser som nevnt i første ledd, er 

bileier, transportør eller avsender ansvarlig for gebyret etter samme regler som i første ledd, 

selv om han ikke er eier av tilhengeren. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg også hos 

eieren av trekkvognen jf. § 38 annet ledd. Bestemmelsene i annet ledds første punktum kan 

også gjøres gjeldene for trekkvognen, og den hefter til sikkerhet etter bestemmelsene i § 38 

første ledd. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av 

bestemmelsene i denne paragraf, herunder om  

a) veiingen og målingen 

b) plikt til å kjøre til anvist kontrollsted,  

c) ilegging og inndriving av gebyr,  

d) betalings- og klagefrist,  

e) klagebehandlingen,  

f) adgang til ettergivelse av gebyr i særlige tilfelle og  

g) inndragning av kjennemerker og dokumenter i tilfelle som nevnt i annet ledd. 

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå 

 


