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Høring om endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover 
knyttet til den delen av regionreformen som gjelder overføring av 
fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og 
omorganiseringen av Statens vegvesen 

  
 
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrifter til veglova, 
vegtrafikkloven og øvrige lover knyttet til den delen av regionreformen som gjelder 
overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og 
omorganisering av Statens vegvesen. 
 
Samferdselsdepartementet har i brev av 2. oktober 2019 anmodet Vegdirektoratet om å 
gjennomføre høringen og forberede saken for departementet etter at høringen er 
gjennomført. 
 
Samferdselsdepartementet la i Prop. 79 L (2018-2109), Innst 312 L (2018-2019) frem 
forslag til endringer i vegsektoren knyttet til den delen av regionreformen som gjelder 
overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 
Stortinget har behandlet og vedtatt endringene. Det er lagt opp til at endringer i lovverket 
trer i kraft 1. januar 2020. 
 
Det er nødvendig å endre tilhørende forskrifter. Det er behov for å tilpasse forskriftene til 
vedtatte lovendringer om angivelse av hvem som er rette myndighet. Denne høringen gjelder 
forslag til endringer i forskrifter til veglova og vegtrafikkloven. Høringen omfatter også 
nødvendige endringer i forskrifter fastsatt av Finansdepartementet, Kommunal og 
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moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og 
matdepartementet, Helsedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.  
 
Forslag til endringer i forskriftene til veglova er knyttet både til nødvendige endringer som 
følge av overføring av fylkesvegadministrasjonen til fylkeskommunene og endringer som 
følge av omorganiseringen av Statens vegvesen. Fylkeskommunene angis gjennomgående 
som vedtaksmyndighet for fylkesveger. Statens vegvesen angis gjennomgående som 
vedtaksmyndighet for riksveger. 
 
Forslag til endringer i forskriftene til vegtrafikkloven er knyttet til nødvendige endringer som 
følge av ny organisering av Statens vegvesen.  
 
Forslag til endringer i forskriftene til andre lover er knyttet til nødvendige endringer som 
følge av ny organisering av Statens vegvesen. Forslag til endringer i matrikkelforskriften og 
forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger er også 
knyttet til angivelse av fylkeskommunen som rette myndighet som følge av overføring av 
fylkesvegadministrasjonen. 
 
Høringsnotatet er tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no under «Offentlige 
høringer»: Vedlegg 1 Høringsnotat - Vedlegg 2 Høringsinstanser. 
 
Vi ber om at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via høringsportalen på 
www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no, eller pr. post til Statens 
vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 Oslo. 
 
Frist for å levere høringsinnspill er satt til 21. november 2019.  
  
  
 
Juridisk seksjon 
Med hilsen 
 
 
 
Kjersti Narheim Haugen 
Avdelingsdirektør Tore Elnæs 
 Seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Likelydende brev sendt til 
Se høringsliste 
4 Postmottak Region midt 
5 Postmottak Region nord 
2 Postmottak Region sør 
3 Postmottak Region vest 
1 Postmottak Region øst 
60010 Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen 
 
Kopi 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 
 
 
Vedlegg: 2 


