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Høring om endringer i kjøre- og hviletidsforskriften og forslag til ny forskrift 

om fartsskriververksteder 

Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet ut høring av forslag til 

endringer i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (kjøre- 

og hviletidsforskriften) og forslag til ny forskrift om fartsskriververksteder.  

 

Hovedsiktemålet med endringene er å gjennomføre i norsk rett Europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om bruk av fartsskrivere innen 

veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver 

innen veitransport, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

561/2006 om harmonisering av visse sosiale bestemmelser for veitransport. Frist for 

gjennomføring av forordningen var i mars 2016. 

 

Forslaget til ny fartsskriververkstedforskrift rekker imidlertid lengre enn å ivareta 

forpliktelsene i nevnte forordning. Vegdirektoratet foreslår å oppheve gjeldene forskrift 15. 

oktober 2008 nr. 1116 om fartsskriververksteder, og erstatte den med en ny forskrift om 

fartsskriververksteder. Den nye forskriften har en mer hensiktsmessig struktur, og et 

reaksjons- og sanksjonssystem som er mer nyansert og fleksibelt ved at det innføres nye 

forvaltningsreaksjoner (stansing og tvangsmulkt). 
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Høringsdokumentene 

Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider 

www.vegvesen.no/hoeringer:  

 

 Vedlegg 1 – Høringsnotat – Endringer i kjøre- og hviletidsforskriften 

 Vedlegg 2 – Høringsnotat – Forslag til ny forskrift om fartsskriververksteder 

 Vedlegg 3 – Forslag til endringsforskrift om kjøre- og hviletid 

 Vedlegg 4 – Forslag til ny forskrift om fartsskriververksteder 

 Vedlegg 5 – (EU) 165/2014 Fartsskriverforordningen 

 Vedlegg 6 – Høringsliste 

 

 

Høringsfrist 

Frist for å gi høringsinnspill er 30.04.2018. Innspill etter denne fristen kan ikke forventes å 

bli tatt i betraktning.  

 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via 

høringsportalen på www.vegvesen.no/hoeringer, eller som e-post til 

firmapost@vegvesen.no. Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til: 

 

Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Postboks 8142 Dep 

0033 Oslo 

 

Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi om at høringen videresendes dem. Dersom det 

oppdages at vi har uteglemt noen som burde ha stått på høringslisten, er vi takknemlige for 

å bli gjort oppmerksom på det. 

 

Når høringen er gjennomført, vil Vegdirektoratet oppsummere høringen og oversende saken 

til Samferdselsdepartementet for videre behandling.  

 

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Henning Harsem 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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