Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Trafikant og kjøretøy

Haakon Stubstad Henriksen /

21/80330-2

Deres referanse:

Vår dato:
25.05.2021

61271393

Høring om forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om
overtredelsesgebyr

Statens vegvesen sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til
endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av
yrkestransportloven.
Forslaget går ut på å innføre gebyr for overtredelser av kabotasjereglene og
dokumentasjonsplikten ved ervervsmessig transport. Forslaget til endringer innebærer en
økt bruk av overtredelsesgebyr.
Forslaget medfører endringsbehov i lov av 21.02.2002 nr. 45 om yrkestransport med
motorvogn og fartøy, samt forslag til ny forskrift om gebyr for visse overtredelser av
yrkestransportlovgivningen.
Høringsdokumentene:
Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider
https://www.vegvesen.no/hoeringer.
•

Vedlegg 1 - Høringsnotat med forslag til endring av yrkestransportloven og forslag
til ny forskrift om overtredelsesgebyrer for overtredelse av yrkestransportloven

•

Vedlegg 2 – Forslag til lovendring og ny forskrift

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Trafikant og kjøretøy

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Industrigata 1

Statens vegvesen

2619 LILLEHAMMER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

•

Vedlegg 3 - Høringsliste

Høringsfrist:
Frist for å gi høringsinnspill er 16. august 2021. Innspill etter denne fristen kan ikke
forventes å bli tatt i betraktning.
Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via
høringsportalen på https://www.vegvesen.no/hoeringer, eller som e-post til
firmapost@vegvesen.no. Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til:
Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede
virksomheter som bør få 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
takknemlig for å bli gjort oppmerksom på det.
Når høringen er gjennomført, vil Statens vegvesen oppsummere høringen og oversende
saken til Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Med hilsen

Bodil Rønning Dreyer
direktør

Kjetil Mansåker Wigdel
avdelingsdirektør

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

