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Forslag til endring av vegtrafikkloven § 23 og endring av forskrift om bruk av 

kjøretøy – utsendelse av høring  

Veg- og trafikkjuridisk sender med dette på vegne av Samferdselsdepartementet forslag til 

endring av i lov 18. juni 1965 nr. 4. om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 23 og forslag til 

endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) kap. 3, på 

offentlig høring.  

 

Det foreslås også en ny bestemmelse i bruksforskriften § 3-2a som regulerer 

transportforetakets veilednings- og dokumentasjonsplikt overfor fører ved sikring av last.   

Forslaget er gitt med hjemmel i forslag til ny § 23 tredje ledd i vegtrafikkloven, som det 

redegjøres for i høringsnotatet del 1.  

 

Forslaget består i et nytt tredje ledd i vegtrafikkloven § 23 som pålegger transportforetak et 

tilleggsansvar, ved at de skal sette fører i stand til å oppfylle gjeldende krav til lastsikring i 

bruksforskriften. Nytt tredje ledd annet punkt gir hjemmel til å stille slike nærmere regler i 

forskrift ovenfor transportforetakene. Mer detaljerte krav til transportforetaket vil reguleres i 

bruksforskriften kap. 3. Forslag til endringer i forskrift om bruk av kjøretøy, herunder 

nærmere plikter til dokumentasjon, vil redegjøres for i høringsnotat del 2. Forslagene sendes 

samlet ut på offentlig høring. 

 

Høringsdokumentene 

Dokumentene er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på våre 

nettsider www.vegvesen.no/hoeringer: 

 

• Informasjon om høring 

• Vedlegg 1–høringsnotat del 1 om endringer i vegtrafikkloven  

• Vedlegg 2-forslag til endring i vegtrafikkloven  

http://www.vegvesen.no/hoeringer
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• Vedlegg 3-høringsnotat del 2 om endringer i bruksforskriften  

• Vedlegg 4-forslag til endringer i bruksforskriften  

• Vedlegg 5-mottakerliste  

 

Det kan ta noen dager fra utsendelsen til at høringen blir tilgjengelig på nettsiden. 

 

Høringsfrist 

Vi ber om at innspill til forslaget er innkommet til oss senest 10. juni 2022. Svar som 

kommer inn etter denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. Dersom det av 

særlige grunner er behov for lengre høringsfrist, kan forespørsel om dette oversendes oss. 

 

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 21/92514 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. 

 

Myndighet- og regelverk  

Med hilsen 

 

 

 

Marit Brandtsegg   

Direktør  Ingrid Magritt Heggebø Lutnæs 

 Avdelingsdirektør  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Likelydende brev - se vedlagte liste,  

Bransjeutvalget for bilbergere (BUB), Bergingsskolen NSE/CSSBN, 2058 SESSVOLLMOEN 

 

Kopi 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 
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