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HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I VEGTRAFIKKLOVEN – 
TOLLMYNDIGHETENES RUSKONTROLL AV MOTORVOGNFØRERE MV.  

 
Det vises til høringsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 25. januar med referanse 
22/155- med tilhørende vedlegg. 
 
Oslo politidistrikt (OPD) støtter de foreslåtte endringer av vegtrafikkloven som er inntatt i 
høringsnotatene. 
 
Endring av vegtrafikkloven (vtrl.) § 22c 
OPD er gjort kjent med innholdet i rapporten som nedsatt arbeidsgruppe bestående 
Politidirektoratet, Tolldirektoratet, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, 
Utrykningspolitiet (UP) og Oslo statsadvokatembete leverte til Justisdepartementet og 
Finansdepartementet i 2018 angående dette temaet. OPD registrerer at lovforslaget som nå er 
på høring, er identisk med det som var inntatt i rapportens kapittel 10. 
 
OPD støtter lovforslag med utgangspunkt i de merknader som var inntatt i rapportens 
kapittel 10.2. 
 
Vi ønsker å minne om at utøvelse av tollkontroll også innebærer kontroll på terminaler og 
således ikke bare kontroll ved eller i tilknytning til våre definerte landegrenser. 
OPD ser det som positivt at det åpnes for at tollvesenet også kan utføre ruskontroll i 
forbindelse med deres arbeid tilknyttet godsterminaler. 
 
Endring av vtrl. § 17 
Når det gjelder åpningen for å kunne avregistrere kjøretøy uten at kjennemerker leveres inn til 
Statens vegvesen, viser OPD til vårt høringssvar til POD av 18.08.2021, med referanse 
21/70846.  
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Tilleggsendringen som nå ønskes inntatt, omhandler parkering på offentlig eller privat veg 
utover 14 dager når kjøretøyet er uregistrert. 
 
OPD støtter en slik endring. Vi er kjent med at 14 dagers regelen er godt innarbeidet, men i en 
storby som Oslo hvor det er areal og kapasitetutfordringer knyttet til parkering, hadde vi med 
fordel sett at fristen for fjerning av kjøretøy hadde blitt innskjerpet.  
 
 
 
 
 
Oslo politidistrikt  
 
Audun Kristiansen 
Politiinspektør 
Felles påtale 
 
 
Saksbehandlere 
 
Inge Frydenlund       Bente Vengstad 
Politioverbetjent, spesialist     Politiadvokat 2 
 
 
 

 


