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ALMINNELIG HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I LOV 21. JUNI 1963 

NR. 23 OM VEGAR - NYTT KAPITTEL 

 

Statens havarikommisjon for transport (SHT) viser til oversendt høring forslag til endring i lov 

21. juni 1963 nr. 23 om vegar – nytt kapittel om statleg tilsyn med riksveginfrastruktur for 

offentleg veg. 

Først vil SHT uttrykke at vi er positive til at Vegtilsynet foreslås fristilt og at det legges til rette 

for dette gjennom lovverket. Et uavhengig Vegtilsyn vil kunne bidra til økt trafikksikkerhet på 

samme måte som de uavhengige tilsynene i luftfart- og jernbanesektoren.  

Vi mener også at det uavhengige tilsynet bør utvides til også å gjelde trafikant og kjøretøy-

området så raskt som mulig slik at det kan utøves et helhetlig tilsyn med sikkerheten på veiene.   

SHT som undersøkelsesmyndighet for veitrafikkulykker har ingen kommentarer til lovtekstene. 

Vi vil likevel knytte noen kommentarer til teksten i høringsnotatet basert på SHTs erfaring og 

virksomhet. 

Til pkt 1. Hovedinnhold i høringsnotatet:  

SHT mener at det bør arbeides aktivt og raskt for at også fylkeskommunene som veieiere blir 

pliktsubjekt som underlegges tilsyn. Som undersøkelsesmyndighet erfarer SHT gjennom 

undersøkelse av ulykker at fylkeskommunene har ulik prioritering av det ansvaret de har som 

veieiere og at også forståelsen for dette varierer. Tilsyn med fylkeskommunene, og på sikt også 

kommunene som veieiere vil kunne påvirke til mest mulig enhetlige og forutsigbare veiforhold 

som bidrag til økt sikkerhet i trafikken.  

Til pkt 6 og 7: 

Under økonomiske og administrative konsekvenser nevnes det at Vegtilsynets oppfølging av 

Havarikommisjonens tilrådinger vil kunne medføre noe økt ressursbehov. Denne oppgaven er 

likevel ikke nevnt under pkt 6 «Andre oppgaver» eller i Instruks for Vegtilsynet. SHT vil 

bemerke at vi ser det som en god løsning at Vegtilsynet får i oppgave å følge opp veirelaterte 

sikkerhetstilrådinger fra SHT og at dette gjerne kan formaliseres. 
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Vennlig hilsen  

 

 

 

William J. Bertheussen 

Direktør 

 

                                        Rolf Mellum 

Avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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