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vegtrafikklovgivningen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luftkvaliteten er i perioder svært dårlig i flere norske byer. Dette bidrar til alvorlige 
helsekonsekvenser for deler av befolkningen. For å redusere helsebelastningen er det 
viktig at det raskt iverksettes effektive tiltak. Klif støtter derfor innføring av et gebyr 
ved overtredelser av midlertidige trafikkregulerende tiltak hjemlet i vegtrafikkloven
for å hindre overskridelse av forurensningsforskriftens grenseverdier for lokal 
luftkvalitet. Vi er videre enige i at dette gebyret settes til minst 1500 kr og at Statens 
Vegvesen får myndighet til å ilegge slike gebyr.

Samferdselsdepartementet har sendt et høringsforslag om endring av forskrift 17. 
september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

God luftkvalitet er viktig for å ivareta befolkningens helse og det er nødvendig med raske
virkningsfulle tiltak når forurensningsnivåene blir høye. Veitrafikk bidrar i stor grad til 
perioder med økte forurensningsnivåer i norske byer. Det er derfor en forutsetning at 
Statens vegvesen og kommunen bistår hverandre ved innføring av tiltak hjemlet i 
vegtrafikkloven § 7 annet ledd. Det er også viktig og at det eksisterer et effektivt 
sanksjonssystem for overtredelser når tiltaket er iverksatt.

I perioder hvor luftforurensningen overskrider eller er i fare for å overskride 
grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har 
forurensningsmyndigheten og anleggseiere ansvar for å iverksette tiltak for å bedre 
luftkvaliteten. Midlertidige trafikkregulerende tiltak kan hjemles i vegtrafikkloven § 7 
annet ledd. Samferdselsdepartementet foreslår innføring av gebyr for overtredelser av 
slike midlertidige tiltak, og at dette gebyret settes til 1500 kr. 

Klif er positive til at overtredelser av innførte midlertidige tiltak skal gebyrlegges og at 
både politiet og statens vegvesen skal ha kompetanse til å ilegge gebyr. Dette er viktig for 
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å få en effektiv sanksjonering av overtredelsene og preventivt forhindre brudd på 
bestemmelsene. Det bør også stilles krav til at politiet og Statens vegvesen ved 
regionkontorene håndhever denne kompetansen for at tiltakene skal være virkningsfulle. 
Gebyret bør være 1500 kr eller mer, da overholdelse av de innførte tiltakene er viktig for å 
verne om folks helse. 

Samferdselsdepartementet peker på at ved innføring av midlertidige tiltak slik som forbud 
mot bruk av dieselbiler og datokjøring vil det kunne være nødvendig å tillate bruk av 
enkelte kjøretøy, slik som utrykningskjøretøy, 0-utslippsbiler, kjøretøy for 
funksjonshemmede og hjemmesykepleien. Unntak for 0-utslippskjøretøy vil kunne føre til 
økt bruk av mer miljøvennlige biler som også kan bidra til å redusere 
luftforurensingsnivåene mer langsiktig. 

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Siri Sorteberg Sigmund Guttu
seksjonsleder rådgiver


