Statens vegvesen
Mottakere i henhold til høringsliste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Vegdirektoratet

Kamilla Mjøs / 22073722

16/16050-12

Deres referanse:

Vår dato:
12.01.2017

Høring om forslag til endring av forskrift om gebyr for overlasting gjennomføring av direktiv (EU) 2015/719
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 17. desember
1971 nr. 1 om gebyr for overlasting (overlastgebyrforskriften).
Hovedmålet med høringen er å gjennomføre direktiv 2015/719 som gjør endringer i direktiv
96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal
vegtrafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal vegtrafikk i Fellesskapet.
Det foreslås blant annet å endre hovedregelen om at det er eieren av kjøretøyet som ilegges
overlastgebyr, til at det er transportøren som ilegges gebyr. Det inntas også en regel om at
avsenderen av containere kan ilegges gebyr dersom overlasten skyldes feil angivelse av
informasjon om containerens vekt.

Høringsdokumentene
Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no
under «offentlige høringer»:


Vedlegg 1 – Høringsnotat



Vedlegg 2 – Forslag til endringsforskrift



Vedlegg 3 – Liste over høringsinstanser



Vedlegg 4 – Direktiv (EU) 2015/719

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap

Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Høringsfrist
Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk, enten via
høringsportalen på www.vegvesen.no, eller som e-post til firmapost@vegvesen.no.
Alternativt kan høringsinnspill sendes til
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen,
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Frist for å inngi høringsinnspill er 20. april 2017. Det kan ikke påregnes at høringsinnspill
som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.
Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede
virksomheter som er relevante, ber vi dere videresende høringen til dem. Dersom vi har
uteglemt noen som burde ha stått på høringslisten, er vi takknemlige for å blir gjort
oppmerksomme på det.

Med hilsen
Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Ingrid M. Heggebø Lutnæs
Direktør

Henning Harsem

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

