
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Vegdirektoratet Jannicke Pedersen / 22073683 22/26852-14    10.01.2023 
     
      

Høring om forslag til endring i forskrift om bruk av bilbelte mv.  

 
Vegdirektoratet sender med dette på vegne av Samferdselsdepartementet forslag til forskrift 
om endringer i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn 
(forskrift om bruk av bilbelte mv.), på offentlig høring.  
 
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 
Det fremmes i høringen forslag til innføring av påbud om bruk av belte i traktor. Dette vil 
gjelde for traktorer som brukes privat, da beltebruk for traktor under arbeid reguleres i 
forskrift om utførelse av arbeid.  
 
Ettersom bruk av belte for traktor under arbeid allerede er regulert, vil innføring av slikt 
påbud vi nå foreslår, medføre at det til enhver tid er påbudt å bruke belte i traktor. Vi 
foreslår to alternative reguleringer, en regulering som kun pålegger bruk av belte i traktor 
med førervern, og en regulering som også pålegger montering av setebelte i traktor med 
førervern som er utstyrt med fester til setebelte. 
 
Det bemerkes at forslaget også vil sendes på EØS-høring, da det foreslås krav til 
ettermontering av setebelter.  
 
Høringssvar og frist 
Høringsfristen er satt til 10. april 2023. 
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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 
[Navn på divisjon] 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 

 
Vennligst oppgi vårt referansenummer 22/26852 dersom høringssvar sendes inn på e-post 
eller pr. post. 
 
Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 10. april 2023. Svar som kommer 
inn etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.  
 
 
Myndighet og regelverk  
Med hilsen 
 
 
Marit Brandtsegg  
direktør       Ingrid Heggebø Lutnæs  
         
 
 
Vedlegg: 3 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 
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