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Miljøfartsgrenser - Forslag til idargjøring av hjemmel og presisering av
reaksjonsregelverk - Hørings

Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev av 8. oktober 2012 fra Samferdsels-
departementet med forslag til endring i vegtrafikkloven med forskrifter.

Høringsnotatet gir en grundig redegjørelse for både behov og effekt av miljøfartsgren-
ser. Ut fra gjeldende rett burde presiseringen i regelverket være unødvendig, men vi
ser at det kan være hensiktsmessig og støtter forslagene til presisering.

Høringsnotatet begrunner miljdartsgrenser med hensynet til miljøet og internasjonale
forpliktelser. Vi vil imidlertid minne om at miljøkravene ikke kun er satt for å beskytte
miljøet i seg selv, men også av hensyn til befolkningens helse. Det er vist at luftforu-
rensning har sammenheng med mange forskjellige uønskede helseeffekter, som syk-
dommer i luftveis- og hjertekarsystemet, og dødsfall forårsaket av disse sykdommene.
Flere ulike luftforurensningskomponenter synes å være involvert i utviklingen av de
samme helseeffektene. Vi ber Samferdselsdepartementet om å gjøre synlig også helse-
begrunnelsen for miljøkravene i for eksempel proposisjonen til endringene i vegtrafikk-
loven. Det å gi kommuner og regionale vegmyndigheter mulighet til å fastsette miljø-
fartsgrenser er et virkemiddel også i folkehelsearbeidet, og dette bør synliggjøres.

Når det gjelder ordlyden i vegtrafikkloven § 6 tredje ledd mener vi "henholdsvis" må tas
ut av bestemmelsen. Slik vi leser bestemmelsen er både "lavere fartsgrense for bestem-
te grupper av motorvogner" og tillegget "lavere fartsgrense av hensyn til miljøet eksem-
pler". Når ordet "henholdsvis" tilføyes, fremstår oppregningen som uttømmende, og i
strid med intensjonen med bestemmelsen som sier at lavere fartsgrense er et eksempel.
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Helse- og omsorgsdepartementet støtter ikke forslaget om å skille mellom reaksjonene
ved overtredelse av miljøfartsgrenser og ved overtredelse av de ordinære fartsgrens-
ene. Vi mener prinsippet om at "en fartsgrense er en fartsgrense" bør stå fast, og at en
differensiering i reaksjonssystemet vil kunne gi lavere etterlevelse av miljøfartsgrens-
ene og lavere respekt for fartsgrensene generelt.
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