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Byrådssak 
 

 

 

 1474/12 

Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overskridelser av vegtrafikklovgivningen. 

Høringsuttalelse fra Bergen kommune. 

 

 PEVI ESARK-8340-201202237-11 

 

Hva saken gjelder:  

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endring av forskrift om gebyr for visse 

overtredelser av vegtrafikkloven.  

 

Brev «Høring. Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikkloven» fra 

samferdselsdepartementet datert 25. september 2012 følger saken som vedlegg. 

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 9. november 2012. 

 

Byrådens kommentarer: 

Bergen bystyre vedtok lokal forskrift (datokjøring) med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 andre ledd om 

midlertidig trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning innenfor Bergen kommune i møte 23. 

januar 2012.  

 

I saksutredningen ble det redegjort for at med lokal forskrift som er utarbeidet med utgangspunkt i 

Vegtrafikkloven § 7 andre ledd ikke gis anledning til å gi forenklet forelegg ved overtredelser. Byråden 

mente en slik forskrift bør innrettes mot gebyrlegging, da dette vil være en mer hensiktsmessig reaksjon 

grunnet at gebyrer ikke registreres i Strafferegisteret.  

 

Dette samsvarer med det Samferdselsdepartementet nå foreslår og byråden anbefaler endringsforslaget. 

 

Vedtakskompetanse: 

Byrådets fullmakter§ 7, vedtatt av bystyret 28.november 2011i sak 260/11: Byrådet selv avgir 

høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser sendes uten ugrunnet opphold 

Bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter. 

 

Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 

1. Byrådet mener det er behov for et mer effektivt sanksjonssystem for overtredelse av lokalt vedtak 

eller overtredelse av lokal forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak med hjemmel i 

veitrafikkloven § 7 annet ledd som følge av overskridelse eller fare for overskridelse av 

grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 (lokal luftkvalitet). Byrådet støtter 

endringsforslaget. 

 

2. Melding om vedtak oversendes Bystyrets kontor. 

 

 

Dato: 6. november 2012 

 

 

Filip Rygg 

byråd for byutvikling, klima og miljø  
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Vedlegg: 

Brev «Høring. forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikkloven» fra 

samferdselsdepartementet datert 25. september 2012. 

 


