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Politidirektoratet INNLANDET POLICE DISTRICT

Postboks 8051 Dep.
0031 OSLO

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato

201600328-37 010 Hamar, 10.08.2016

HØRING  -  BER OM INNSPILL  -  FORSLAG OM SENTRAL FORSKRIFT  OM
LAVUTSLIPSSONER  FOR  BILER

Det vises til e-post av 8. juli 2016 fra Politidirektoratet med henvisning til

utkast fra Samferdselsdepartementet til sentral forskrift om lavutslippssone for
biler.

Etterå ha gjennomgått utkastet til forskriften, har vi følgende kommentarer:

Det er positivt at Politimesteren skal uttale seg om kommunens eventuelle

søknad om å bli tildelt myndighet til å ilegge tilleggsgebyrer. Politiets
kompetanse og rolle vil her blant annet bidra til likebehandling og rettsikkerhet
for borgerne.

I forbindelse med kontroll og håndheving, støttes de punktene som er nevnt i

forbindelse med at politiet kan kontrollere biler, at politiet kan ta i bruk ANRP-

system som kommunen utvikler, at politiet kan gjøre oppslag i  kommunale
databaser, og at politiet selvfølgelig har hjemmel til å ilegge tilleggsgebyrer.

Vi er imidlertid betenkte i forhold til at forskriften pålegger eller i hvertfall

skaper en forventning om politiets oppfølging av denne. Det kan ikke minst
skapes forventninger i kommunene til politiets oppfølging. I en hverdag hvor
politiet har mer enn nok med å bruke sine ressurser i å bekjempe
kriminaliteten og sørge for vakt og beredskap, vil det ikke være ønskelig å bli

påført en forventning om å følge opp en slik forskrift.
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Dette gjelder både i forhold til kontrollaktivitet, oppfølging av gebyrer og 

tilleggsgebyrer og ikke minst klagesaksbehandling. 

 

Det tas som en selvfølge at politiets kjøretøyer er unntatt plikten til å betale 

gebyr i lavutslippssoner.  

 

 

 

Mvh. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

J. Martin Welhaven   

visepolitimester   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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