
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Trafikant og kjøretøy firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Fakturamottak DFØ 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 

        
        
 

Høringsinstansene 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Trafikant og kjøretøy Tora Wenberg Kaspersen / 

45972581 

20/361-47    09.05.2022 

     

      

Høring om forslag til forskrift om endringer i yrkestransport med motorvogn 

og fartøy 

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i 

yrkestransport med motorvogn og fartøy (gebyrsatser for 2022).  

 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for oversendelse av 

høringen til berørte underinstanser. Høringsinstansene kan gjerne videreformidle høringen 

til også andre aktuelle interessenter som ikke står på høringslisten. 

 

Innhold i høringen 

Den 22. oktober 2021 sendte Statens vegvesen ut høring om fastsettelse av 

forskriftsendringer for tjenestegebyr for 2022. Endringene gjaldt justering av gebyrsatser for 

budsjettåret 2022 for Statens vegvesen sine tjenester på trafikant- og kjøretøyområdet.   

 

De endringene Statens vegvesen i utgangspunktet foreslo i yrkestransportforskriften § 12 

tredje og fjerde ledd ble imidlertid ikke fastsatt. Bakgrunnen for dette var at 

høringsoppsummeringen ga grunn til å reise tvil om hva som er kostnadsriktig nivå for de 

aktuelle gebyrene i nevnte bestemmelser.   

 

Det nye forslaget vil medføre endring i gebyrer som følger av § 12 tredje og fjerde ledd i 

henhold til kostnadsriktig nivå for praktiske og teoretiske førerprøver, løyveeksamen og 

utstedelse av kompetansebevis. 

 

Høringssvar og frist 

Høringsfristen er satt til 20. juni 2022.  
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Høringsnotat, forslag til endringsforskrift og liste over høringsinstanser følger som vedlegg 

til dette høringsbrevet. Dokumentene er også tilgjengelige på våre nettsider 

www.vegvesen.no/hoeringer. 

 

Høringssvar kan enten 

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 

• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 

• sendes pr. post til: 

 

Statens vegvesen 

Trafikant og kjøretøy 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 LILLEHAMMER 

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 20/361 dersom høringssvar sendes inn på e-post 

eller pr. post. 

 

Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 20. juni 2022. Svar som kommer 

inn etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.  

 

 

 

Trafikant, Opplæring 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Frode Børstad 

 avdelingsdirektør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

 

Vedlegg: 3 

  

Kopi 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 
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