
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 6706 Etterstad     Postboks 702 

0609 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

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

Vegdirektoratet Kamilla Mjøs / 22073722 15/225358-27    21.06.2019 

     

      

Høring om forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven - 

tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling av bot eller gebyr 

Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til 

endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. 

 

I vegtrafikkloven foreslås det at tilbakehold etter § 36 b skal kunne benyttes for å sikre 

betaling av bot eller overtredelsesgebyr ilagt eieren av kjøretøyet fremfor føreren, samt en 

del språklige og strukturelle endringer. I tillegg foreslås det mindre endringer i §§ 36 og 36 

a.  

 

I yrkestransportloven foreslås det tatt inn en tilsvarende hjemmel for tilbakehold av kjøretøy 

som i vegtrafikkloven. I tillegg foreslås det innført hjemmel for bruk av hjullås for å sikre 

tilbakehold, forvaring eller bruksforbud.  

 

Høringsdokumentene 

Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider 

www.vegvesen.no/hoeringer:  

 

 Vedlegg 1 – Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven 

 Vedlegg 2 – Forslag til endringslov 

 Vedlegg 3 – Høringsliste 

 

http://www.vegvesen.no/hoeringer
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Høringsfrist 

First for å gi høringsinnspill er 1. september 2019. 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 bør for informasjon om høringen, 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. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Henning Harsem 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

 

 

http://www.vegvesen.no/hoeringer
mailto:firmapost@vegvesen.no

	Høringsdokumentene
	Høringsfrist

