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Høring om endringer i vegtrafikkloven vedr. kjøretøyfabrikanters plikter etter 

forordning (EU) 2019/621 og endring i § 19 b 

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer av Lov om 

vegtrafikk av 18. juni 1965 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/621 og 

endring i § 19 b. 

 

Høringen består av to deler hvor første del innebærer en endring av vegtrafikkloven for å 

kunne gjennomføre forordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om tekniske opplysninger, 

som er nødvendige for periodisk kontroll av punktene som skal kontrolleres og som brukes i 

de anbefalte kontrollmetodene, og om fastsettelse av detaljerte bestemmelser vedrørende 

dataformat og prosedyrer for adgang til relevante tekniske opplysninger. 

 

Forslaget innebærer å få på plass en ny fullmaktsbestemmelse i vegtrafikkloven som skal 

sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til senere å kunne fastsette detaljerte bestemmelser om 

innholdet i forordning 2019/621.  

 

Andre del av høringen gjelder en endring i vegtrafikkloven § 19 b. Bakgrunnen for denne 

endringen er å tydeliggjøre at bestemmelsens fjerde ledd gir lovhjemmel til å kunne unnta 

enkelte/bestemte personer som foretar arbeid på eget kjøretøy, fra kravet om godkjenning 

fra Statens vegvesen. Forslaget til endring er en ren presisering av gjeldende rett og 

medfører ingen materiell endring. 

 

Høringsdokumentene  

Høringsnotatet er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på 

våre nettsider www.vegvesen.no/hoeringer:  

• Vedlegg 1 - Høringsnotat  



  

 

 

2 

• Vedlegg 2 – Forslag til endring i vegtrafikkloven  

• Vedlegg 3 - Høringsinstanser  

 

Vi gjør høringsinstansene oppmerksomme på at høringsoppsummeringen kun vil bli 

tilgjengeliggjort på www.vegvesen.no/hoeringer.  

 

Høringsfrist  

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 3. august 2022. Svar som kommer inn etter 

denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til.  

 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill lastes opp elektronisk under selve 

høringen på våre nettsider eller sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no. Alternativt 

kan innspill sendes pr. post til:  

 

Statens vegvesen  

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER  

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 20/22250 både når høringssvar sendes inn på e-post 

og pr. post.  

 

Dersom 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 sentrale høringsinstanser som burde vært på 

høringslisten, ber vi om tilbakemelding på dette. 

 

 

 

 

Trafikant og kjøretøy 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Monika Omholt 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 
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