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Forslag til lov om endringer i vegtrafikkloven og 

yrkestransportloven (tilbakehold av kjøretøy til sikring av bot eller 

gebyr) 

 

I 

 

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer (endring angitt i kursiv): 

§ 36 nr. 3 skal lyde: 

3. Når bruken av en motorvogn, eller tilhenger til motorvogn blir forbudt etter nr. 1, 2 eller 

5, kan politiet, Statens vegvesen og Tolletaten inndra kjennemerker og vognkort dersom 

kjøretøyet er registrert. Det samme gjelder i tilfelle som er nevnt i skattebetalingsloven § 

14-11 første ledd, og dersom trafikktrygd ikke blir holdt i kraft, jf. bilansvarslova § 19. 

Bruksforbud som nevnt i første punktum kan om nødvendig sikres ved bruk av mekanisk 

eller elektronisk innretning. Kjøretøyet kan ved bruk av slik innretning holdes tilbake inntil 

omkostninger knyttet til bruken av innretningen er betalt. 

 

§ 36 nr. 6 skal lyde: 

6. I tilfelle som nevnt i nr. 3 og 4 kan politiet ta kjøretøyet i forvaring når det finner det 

nødvendig. Blir det ikke hentet innen tre måneder etter utløpet av forbudstiden, kan det 

selges etter reglene i § 37 femte til åttende ledd. 

 

§ 36 a andre ledd skal lyde: 

Ved overtredelse som medfører gebyrplikt etter første ledd, kan politiet eller Statens 

vegvesen ta kjøretøyet i forvaring for den ansvarliges regning og risiko eller forby bruken av 

det inntil gebyret og eventuelle omkostninger knyttet til tilbakeholdet er betalt eller det er 

stilt sikkerhet for kravet. Forvaring og bruksforbud kan om nødvendig sikres ved bruk av 

mekanisk eller elektronisk innretning. Ilagt gebyr kan påklages til tingretten etter reglene i § 

31 a fjerde ledd. 

 

§ 36 a tredje ledd første setning sløyfes. 

 

§ 36 b skal lyde: 

§ 36 b. Tilbakeholdsrett i motorvogn og kjøretøy som trekkes av motorvogn 
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Politiet, Statens vegvesen og Tolletaten kan treffe avgjørelse om å holde tilbake motorvogn 

og kjøretøy som trekkes av motorvogn dersom eieren ilegges eller antas å ville bli ilagt bot 

eller overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

vegtrafikkloven. Likestilt med eier er den som har disposisjonsrett over motorvognen eller 

kjøretøyet ved lån-, leie-, eller leasingavtale. 

Tilbakehold kan bare besluttes når det er nødvendig for å sikre betaling av bot, 

overtredelsesgebyr og eventuelle omkostninger knyttet til gjennomføringen av tilbakeholdet. 

Ved vurderingen skal det blant annet tas hensyn til botens eller overtredelsesgebyrets 

størrelse og forholdene for øvrig.  

Tilbakeholdet skal opphøre når betaling er gjennomført eller det er stilt sikkerhet for kravet. 

Der tilbakeholdet skal sikre betaling av en bot, kan kjøretøyet holdes tilbake frem til 

påtalemyndigheten har besluttet om det skal ilegges bot. Påtalemyndigheten avgjør da om 

det er grunn til å fortsette tilbakeholdet. 

Tilbakeholdet kan om nødvendig sikres ved bruk av mekanisk eller elektronisk innretning. 

Tilbakeholdte kjøretøy kan selges etter reglene i § 37 femte til åttende ledd dersom beløpet 

ikke er betalt innen tre måneder etter rettskraftig avgjørelse eller endelig fastsatt 

overtredelsesgebyr. Bestemmelsene i § 38 får tilsvarende anvendelse på omkostningene 

knyttet til tilbakeholdet. 

 

II 

 

I lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy gjøres følgende 

endringer (endringer angitt i kursiv): 

Tittelen i § 40 skal lyde: 

§ 40. Forbud mot å bruke kjøretøy, inndragning av kjennemerker og forvaring 

 

§ 40 (3) og (4) skal lyde: 

(3) Eit forbod etter første ledd kan sikrast ved å inndra kjennemerke og vognkort eller ved 

hjelp av mekanisk eller elektronisk innretning. 

(4) Eit køyretøy som det er forbode å bruke, kan kontrollmakta, når ho meiner det trengst, ta 

i forvaring. Vert køyretøyet ikkje henta innan tre månader etter at forbodstida har gått ut, 

kan det verte seld etter reglane i vegtrafikkloven § 37 femte til åttande ledd. 

 

Ny § 41 a skal lyde: 
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§ 41 a. Tilbakehaldsrett i motorvogn og køyretøy som vert trekte av motorvogn 

(1) Den som har fullmakt til å føre kontroll etter denne lova kan avgjere å halde tilbake 

motorvogn og køyretøy som vert trekte av motorvogn dersom eigaren vert gjeve eller ein 

reknar med at eigaren vil verte gjeve bot eller lovbrotsgebyr for brot på føresegner gjevne i 

eller i medhald av yrkestransportlova. Likestilt med eigaren er den som har disposisjonsrett 

over motorvogna eller køyretøyet ved lån-, leige- eller leasingavtale. 

(2) Tilbakehald kan berre avgjerast når det er naudsynt for å sikre betaling av bot, 

lovbrotsgebyr og eventuelle omkostningar knytte til gjennomføringa av tilbakehaldet. 

Vurderinga skal ta omsyn til storleiken på bota eller lovbrotsgebyret, typen brot og tilhøva 

elles.  

(3) Tilbakehaldet skal opphøyra når betalinga er gjennomført eller det er stilt sikkerheit for 

kravet.  

(4) Der tilbakehaldet skal sikre betaling av ei bot, kan køyretøyet haldast tilbake til 

påtalemakta har avgjord om det skal gis bot. Påtalemakta avgjer da om det er grunn til å 

halde fram tilbakehaldet. 

(5) Tilbakehaldet kan om naudsynt sikrast ved bruk av mekanisk eller elektronisk innretning.  

(6) Tilbakehaldne køyretøy kan seljast etter reglane i vegtrafikkloven § 37 femte til åttande 

ledd dersom beløpet ikkje er betalt innan tre månader etter rettskraftig avgjerd eller endeleg 

fastsett gebyr. Føresegnene i vegtrafikkloven § 38 gjeld tilsvarande for omkostningane 

knytte til gebyr. 

 

III 

 

Endringene trer i kraft [velg dato]. 
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