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Høring - forslag til forskriftom kravtil bruk av elektroniskbetalingsenhet i
motorvogner

Vi viser til høringsbrev av 13. juni 2014.

Høringen har vært forelagt Utrykningspolitiet (UP) og Oslo politidistrikt. Vi har mottatt
høringssvar fra UP, som er inntatt i vårt svar og som følger vedlagt i kopi.

Høringen gjelder fors1ag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsbrikke i
motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Forslaget regulerer nærmere bestemmelsen
i vegtrafikkloven § 13 tredje ledd, som trådte i kraft 1. januar 2014.

Formålet med innføringen av forskriften er å effektivisere bompengeinnkreving og bidra til
at bompengeinntekter økes som følge av at flere trafikanter betaler. Videre er det ventet at
ordningen vil sikre like bruksvilkår for tunge kjøretøy i Norge, og økt konkurranselikhet for
norsk og utenlandsk transportnæring ettersom bompengeinnkrevingen fra utenlandske
trafikanter lettes.

Politidirektoratet støtter forslagene, men har følgende merknader til høringen:

Det er lagt opp til at politiet sammen med Statens vegvesen og tollvesenet skal ha
myndighet til å kontrollere etterlevelse av forskriften, jf. punkt 2.5 på side 5 i høringsnotatet.
Direktoratet anser dette som naturlig, idet politiet kontrollerer tunge kjøretøy også i andre
sammenhenger. Videre på side 6 i notatet fremgår det at Samferdselsdepartementet arbeider
med en endring i vegtrafikkloven § 36 b. Direktoratet er av den oppfatning at en slik
endring det her legges opp til, sannsynligvis vil være avgjørende for et velfungerende
kontrollregime.

Videre legges det opp til et gebyr ved manglende betalingsbrikke på kr 8 000. Direktoratet
mener at begrunnelsen for gebyrets størrelse er godt dokumentert og virker fornuftig.

I høringsnotatet på side 12 i flerde avsnitt under punkt 3.1.3, Økonomiske og administrative
konsekvenser for offentlige myndigheter, legges det opp til at kostnadene til informasjon og
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tekniske oppgraderinger dekkes av Statens vegvesen innenfor gjeldene budsjettrammer. Det
estimeres i avsnittet over at kostnadene til dette vil være ca. kr 100 000.

Direktoratet finner grunn til å peke på at politiet som kontrollmyndighet ikke bruker samme
software og samme kontrollinstrumenter (håndholdte terminaler) som Statens vegvesen.
Dersom politiet skal kunne gjennomføre samme type kontroll som Statens vegvesen må
politiet i tillegg til opplæring også bli tildelt kontrollutstyr. Dette innebærer håndholdte
terminaler med nødvendig software og tilganger til nødvendige systemer som Statens
vegvesen har i dag. Det er grunn til å tro at dette vil utgjøre en merkostnad, bare for
politiets utstyr alene, vesentlig utover det som er anslått.

Utrykningspolitiet støtter forslagene i forskriften, men påpeker viktigheten av at
kontrollmyndighetene utrustes med kontrollutstyr som viser om brikken er aktiv Likeså at
kontrollrnyndighetene gis tilgang til et register der det fremgår om kjøretøyet tidligere er
ilagt gebyr for manglende bruk av brikke
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