
 

 

 

 

  

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

Vegdirektoratet Asia Akhter / 24016367 18/274581-2    28.06.2019 

     

      

Høring- økt tillatt bredde ved dispensasjon for transport av husmoduler  

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av 

kjøretøy kapittel. Oppdraget er å foreslå å åpne for å gi tidsbegrenset dispensasjon etter 

særlig søknad for husmoduler med bredde inntil 5 meter etter bruksforskriften § 5-10 nr. 2 

og 3. 

 

I dag kan det gis dispensasjon for transport av husmoduler med bredde inntil 4,20 m.  

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har siden 2014 fått flere henvendelser fra 

Boligprodusentenes forening om en endring i bruksforskriften slik at det kan gis 

dispensasjon til å transportere husmoduler med bredde inntil 5,00 m. Vegdirektoratets 

forslag går ut på å endre maksimalgrensen for bredde på husmoduler fra 4,2 meter til 5,00 

meter for tidsbegrensede dispensasjoner.  

 

 

Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no 

under «Offentlige høringer»: 

- Høringsbrev 

- Vedlegg 1 Høringsnotat med forslag til endringsforskrift 

- Vedlegg 2 Liste over høringsinstanser 

 

Vi ber om at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via høringsportalen på 

www.vegvesen.no 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.  

 

Frist for å levere høringsinnspill er satt til 13. september 2019. Det kan ikke påregnes at 

høringsinnspill som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.  

http://www.vegvesen.no/
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Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem. Dersom det 

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

å bli gjort oppmerksomme på dette. 

 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Ingrid M Heggebø Lutnæs 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Mottaker i henhold til vedlagt liste 

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

 

Kopi 

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO 

 


