Forslag til endringer i lov 18.juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Det gjøres følgende endringer. Endringer i kursiv:

§ 10 skal lyde:
§ 10.Trafikkontroll m.m.
Fører av kjøretøy skal straks stanse for kontroll når det kreves av politiet eller Statens
vegvesen. Føreren plikter å vise fram dokumenter, registreringer mv. som det er påbudt å ha
med under kjøringen, og straks etterkomme påbud gitt med hjemmel i denne lov.
Departementet kan gi andre offentlige tjenestemenn myndighet til å foreta kontroll og gi
påbud som nevnt i første ledd.

Ved utvelgelse, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll av kjøretøy og fører, kan
kontrollmyndighetene bruke elektroniske kontrollverktøy.

§ 13 fjerde ledd skal lyde:
Departementet kan fastsette at kjøretøy skal være utstyrt med fartsskriver for registrering av
kjøre- og hviletid, arbeidstid, hastighet, kjøretøyets posisjoner herunder grensepasseringer,

lasting og lossing mv . (jfr. § 21, annet ledd). Slike registreringer kan benyttes til kontroll av
nærmere regler gitt med hjemmel i denne lov, yrkestransportloven, arbeidsmiljøloven og
allmenngjøringsloven. Departementet gir nærmere bestemmelser om godkjenning,
montering og kontroll av fartsskriver. Utgiftene til anskaffelse, montering og kontroll av

fartsskriver dekkes av kjøretøyets eier.

§ 13a skal lyde:
§ 13 a. Forbud mot varslingsutstyr, manipuleringsutstyr o.l. i motorvogn.

I motorvogn er det forbudt å besitte eller bruke utstyr som har til formål å
-

varsle om eller forstyrre trafikkontroller

overstyre eller manipulere fartsskriver som nevnt i § 13 fjerde ledd, speedometer,
alkolås, forurensningsbegrensende utstyr eller annet påkrevet teknologisk utstyr slik
at bruken av utstyret fører til misvisende eller uriktige opplysninger eller signaler.

Forbudet etter første ledd omfatter utstyr som blokkerer eller skjuler signaler eller

opplysninger fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk, samt endrer bruken til
påkrevet teknologisk utstyr.
Det er forbudt å produsere, distribuere, markedsføre og/eller selge utstyr som nevnt i § 13a
første ledd.
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser til presisering og utfylling av
forbudet i denne paragraf.

§ 21 annet ledd skal lyde:
Departementet kan gi forskrifter om kjøre- og hviletid og fartsskriver, om arbeidstid og om
arbeidsvilkår for førere, grupper av førere, andre arbeidstakere innenfor vegtransport og
avtalepart i transportoppdrag. Departementet kan videre gi forskrifter om plikt til å
registrere opplysninger fastsatt etter første punktum og om lagring, nedlasting,
oppbevaring, innsending og kontroll av opplysningene, og om kontrollmyndighetenes
tilgang til virksomheter, kjøretøy og kontrollapparater. Departementet kan også gi forskrifter
om gebyr for utstedelse av fartsskriverkort.

Ny bokstav h) i § 36 første ledd skal lyde:

h) Fartsskriver er ikke installert, eller det er påvist at fartsskriveren er manipulert eller på
andre måter endret slik at informasjonen fra fartsskriveren ikke samsvarer med faktisk
kjøring eller annen regulert bruk.

Forslag til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Det gjøres følgende endringer. Endringer i kursiv:

§ 29 a skal lyde:

§ 29 a. Elektronisk register over dei som har og dei som søkjer om løyve etter lova her

(1) Departementet skal opprette og drive eit elektronisk register over dei som har
forretningsstad i Noreg, og som har eller som søkjer om løyve etter lova her. Registeret skal
innehalde opplysningar knytt til løyve, mellom anna opplysningar om namn og juridisk form
på verksemda, verksemda si adresse, tal på tilsette namn på transportleiarar og løyvetype
som er tildelt verksemda. I tillegg skal registeret innehalde opplysningar om vandel knytt til
person og verksemd.

(2) Registeret skal koplast saman med dei elektroniske registra i dei andre EØS-landa for
utveksling av informasjon etter vilkår som vert nærare fastsette av departementet.

Vegtrafikklova § 19 andre ledd gjeld tilsvarande.

(3) Departementet kan gje nærare forskrift om registeret

§ 38 skal lyde:

§ 38 Kontroll

(1) Statens vegvesen og politiet har rett til å føre kontroll med denne lova og føresegner
gjevne med heimel i denne lova. Departementet kan gje annan offentleg tenestemann rett til
å føre kontroll etter denne lova. Kontroll vert utført langs veg eller ved transportverksemda
sin forretningsstad.
(2) Under kontroll kan kontrollorgana gjere gransking, krevje opplysningar frå ein kvar og
gjennomføre kontroll ved transportverksemda sin eigedom med hjelp frå verksemda.
(3) Kontroll med denne lova kan gjerast ved bruk av elektroniske kontrollverktøy.
Elektroniske kontrollverktøy kan brukast før, under og etter kontroll langs veg eller ved
kontroll hos transportverksemda sin forretningsstad.
(4) Departementet kan gje forskrift om gjennomføring og utfylling av reglar om kontroll.

Ny § 39 a skal lyde:
«Offentlege styresmakter kan handsame personopplysningar, mellom anna

personopplysningar som nevnt i forordning (EU) 2016/679 personvernforordningen artikkel
10, når det er nødvendig for å utføre oppgåver etter denne lova og føresegner gjevne med
heimel i lova. Vegtrafikkloven § 43b andre og siste ledd gjeld tilsvarende.»

