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Svar på spørsmål om kontroll av ukehvil
Vegdirektoratet viser til henvendelse fra Truckers International Association Norge (TIA)
datert 13. mars 2019.
For det første spør TIA om Vegdirektoratet er enig i at det er Statens vegvesen som er
ansvarlig for å kontrollere forbudet mot å ta normal ukehvil i kjøretøyet.
Til dette bemerker Vegdirektoratet at forbudet mot å ta normal ukehvil i kjøretøyet er en
regel som følger av kjøre- og hviletidsforordningen 561/2006 artikkel 8 nr. 6 og 8.
Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og
hviletid for vegtransport i EØS. Forskriften er hjemlet i vegtrafikkloven §§ 13 og 21. Følgelig
er Statens vegvesen håndhevende myndighet av disse reglene.
For det andre spør TIA om kontroll av forbudet mot å ta normal ukehvil er en prioritert
oppgave for Statens vegvesen.
Til dette bemerker Vegdirektoratet at Statens vegvesen gjennomførte i oktober 2018 en
forsøkskontroll av forbudet mot å ta normal ukehvil, se Samferdselsdepartementets
pressemelding. Kontrollen ga oss erfaringer som vi kan dra nytte av i den videre utviklingen
av kontrollen. EU-kommisjonen har imidlertid foreslått endringer i 561/2006 for å klargjøre
regelverket knyttet til nettopp dette forbudet, samt å tilpasse det til sjåførenes praktiske
hverdag. Disse forslagene er ikke vedtatt enda.
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Til slutt spør TIA Vegdirektoratet om Statens vegvesen vil prioritere kontroll av forbudet mot
å ta normal ukehvil i kjøretøyet slik at parkeringsplassene blir tilgjengelig for dem som vil
avholde døgnhvil.
Til dette bemerker Vegdirektoratet at dersom regelverket blir klarere og enklere å håndheve,
vil prioriteringen av denne kontrollen måtte vurderes opp mot kontroll av de øvrige
påbudene og forbudene i kjøre- og hviletidsreglene.
Når det gjelder manglende parkeringsplasser for dem som ønsker å avholde sin døgnhvil, tar
vi dette innspillet til etterretning.

Med hilsen
Seksjon for tilsyn og kontroll

Henning Harsem
avdelingsdirektør

Kamilla Mjøs
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