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HØRINGSSVAR – GJENNOMFØRING AV NYE RETTSAKTER PÅ KJØRE- OG 

HVILETIDSOMRÅDET 

 

Vi viser til høringsbrev av 2. november 2009, og utsatt frist for høring til den 13. januar 2010. 

NLF vil kort kommentere merknadene til de tre direktivene, hvor det foreslås endringer. NLF 

er positive til de endringer som er foreslått. Vi vil likevel knytte noen kommentarer til de 

ulike endringsforslag.  

 

Kommisjonsforordning 68/2009 

 

NLF oppfatter forslaget slik at det angir de tekniske spesifikasjonene for konstruksjon, 

installering og kontroll av utstyr til digital fartskriver i personbiler og varebiler som med 

påmontert tilhenger, kommer inn under virkeområdet for kjøre- og hviletidsbestemmelsene.  

 

NLF er kjent med at slike kjøretøykonstellasjoner er stadig mer utbredt, og i de tilfeller der 

slik kjøring gjennomføres uten registrering av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, vil dette 

kunne føre til en konkurransevridning som er uakseptabel. NLF forutsetter at SVV 

intensiverer kontrollen av personbiler/varebiler med tilhenger som driver i strid med 

regelverket. 

 

Direktiv 2009/4 EF 

 

NLF oppfatter forslaget slik at det pålegger norske myndigheter å innføre strengere 

kontrollrutiner for å avdekke juks og manipulasjoner med fartskriveren. Vi har i den senere tid 

fått signaler om at enkelte har installert kraftige magneter på kjøretøyets drivverk i den 

hensikt å manipulere, ødelegge, fjerne eller endre data. NLF mener det er avgjørende for å 

sikre like konkurransevilkår, at slike innrettninger blir avdekket ved effektiv kontroll. Vi 

legger til grunn at den utvidede kontrollen som Direktiv 2009/4 EF pålegger norske 

myndigheter å implementere i sin lovgivning, ligger innenfor den adgangen 

kontrollmyndighetene allerede har etter vegtrafikklovens § 13 tredje ledd.  

 

NLF forutsetter at denne utvidede kontrollen kun vil bli utført når det er ”begrunnet” mistanke 

slik det fremgår av høringsbrevet. I høringsbrevet brukes også uttrykket ”særskilt mistanke” 

Det er uklart hva som skal til, men NLF legger til grunn at det av rettssikkerhetsmessige 

grunner må foreligge en mistanke av en viss grad, og vil foreslå at en utvidet kontroll der 
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dette fører til utvidet tidsbruk av en viss grad, kun bør forekomme i tilfeller der det foreligger 

sannsynlighetsovervekt (skjellig grunn). 

 

Direktiv 2009/5/EF   

 

Direktivet pålegger/anbefaler norske myndigheter å gradere alvorligheten av ulike 

overtredelser av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Formålet er å bidra til å effektivisere 

kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene både langs veg og i foretak samt bidra til 

likebehandling og større forutberegnelighet og likere konkurransevilkår for virksomhetene.  

 

Vi oppfatter det slik at direktivet i stor grad pålegger/anbefaler norske myndigheter å 

implementere noe som allerede følger av utekontrollveiledningen. NLF er bekymret for at en 

for skjematisk opplisting av ulike overtredelser, og karakterisering av disse innefor et 

risikoklassifiseringssystem, fratar den enkelte kontrollør fra å selv foreta en vurdering av om 

overtredelsene er å anse som en fare for trafikksikkerheten, og i strid med kjøre- og 

hviletidsbestemmelsenes formål.  

 

NLF har ved flere anledninger opplevd at skjematiske opplistinger i for stor grad blir fulgt 

slavisk, og at resultatet i det enkelte tilfellet kan bli utilsiktet. I et tilfelle der en marginal feil 

eller missforståelse av regelverket, er gjentatt en rekke ganger, kan dette føre til at 

kontrollmyndighetene ser dette som en unødvendig alvorlig hendelse. En enkel formalfeil 

som ikke har til hensikt å skjule eller endre på de faktiske forhold, blir ikke mer alvorlig når 

den gjentas.  

 

Det er en kjensgjerning at påtalemyndigheten i mange tilfeller mangler den nødvendige 

kompetansen når det gjelder kjøre- og hviletid. Påtalemyndigheten føler seg i liten eller ingen 

grad i stand til å overprøve det kontrollskjønnet som kontrollører fra SVV har utvist. SVV er 

øverste fagmyndighet, og det er derfor viktig at også de i første instans utviser et visst skjønn 

før anmeldelse. I de tilfeller der uaktsomheten er av mer formell karakter, eller helt i nedre 

sjikt av det straffbare, bør kontrollørene utvise forsiktighet med å følge retningslinjene 

slavisk. 

 

NLF forutsetter derfor at den enkelte kontrollør fortsatt skal kunne bruke ”sunn fornuft”, og 

fortsatt bruke bestemmelsenes formål som en rettesnor for om det skal innleveres anmeldelse 

eller ikke.   
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