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Høring - Forslag til endringer i regelverket om bruk av setebelte i buss klasse I
Statens vegvesen foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer i forskrift om
bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn 21. september 1979 nr. 7 § 1
fjerde ledd om bruk av belte i buss klasse I. Formålet med forslaget er å få en regel som er
klar og enkel å oppfatte slik at regelen praktiseres ensartet, for både passasjerer, sjåfører og
kontrollpersonell. Samtidig kan et påbud om bruk av setebelte føre til at flere benytter
setebelte der dette er tilgjengelig. En økt bruk av setebelte vil bedre trafikksikkerheten for
passasjerer og fører på bussene.
Hovedregelen er at det er påbudt å bruke setebelte i alle kjøretøy der det er montert, se
forskrift om bruk av bilbelte § 1 første ledd. Bestemmelsens fjerde ledd første punktum sier
likevel at kravet om bruk av slikt sikringsutstyr ikke gjelder for buss gruppe M3 klasse I
(«bybuss»). Dette vil si at selv der det er installert setebelte, enten frivillig eller ved kontrakt,
er det likevel ikke krav om at dette brukes i buss klasse I. I høringen foreslås det krav til
bruk av belte i buss klasse I der dette er montert.
Vi foreslår også å ta bort siste ledd i § 1 som sier at «Legeerklæringer utstedt før 1. januar

2017 vil være gyldige i Norge uten gyldighetstid frem til 1. januar 2019».
Overgangsperioden er over, og det er hovedregelen om at alle legeerklæringer må være
påført gyldighetstid som er gjeldende.
Høringsdokumentene følger vedlagt og vil om kort tid bli gjort tilgjengelige på våre
nettsider. Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. april 2021. Svar som kommer
inn etter denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. Høringssvar kan enten:
- lates opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider,
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- sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no med referansenummer 20/41084 eller
- sendes per post med referansenummer 20/41084 til:
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
Med hilsen
Marit Brandtsegg
direktør

Ingrid Lutnæs
avdelingsdirektør
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