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Uttale til høring om «transport av ett og flere udelbare kolli og samlasting av 

udelbart og delbart gods», kapittel 5, §§5-7 nr. 2 bokstav b og nr. 3 bokstav b, 5-

8 nr. 2 bokstav d og 5-9 nr. 2. 

 

Vi viser til høringsbrev av 07.05.14 og har følgende kommentarer. 

 

Hogst og fremdrift av tømmer fra skogen blir i dag stort sett utført av entreprenører. Det er 

også blitt vanlig at slike skogsentreprenører opererer over større områder, - dvs. gjerne utenfor 

egen kommune og fylke. Driftsutstyret kan i tillegg til hogstmaskiner og lassbærere også 

inneholde gravemaskiner, brakker, drivstoff og diverse utstyr. Det er flere grunner til at en 

ønsker å få til en rasjonell transport og færrest mulig turer mellom driftsområdene. Først og 

fremst av rent bedrifsøkonomiske grunner, men det er også sterke samfunnsinteresser for å få 

redusert godstrafikken. En effektiv samlasting av delbart og udelbart gods blir vesentlig.  

 

I høringen side 28 og 29 er det gitt opning for samlasting, - men det gjelder bare ved 

spesialtransport som kjører på tidsbegrenset dispensasjon. I forbindelse med flytting av 

maskiner har skogsentreprenører som regel skaffet seg en generell dispensasjon, og i det 

mottatte høringsnotatet er slike tilfeller ikke nevnt. 

Det vil være sterkt ønskelig å ta med at slik godkjent samlasting også bør gjelde for de som 

kjører på generell dispensasjon (eks. skogsentreprenører), - og i tilfeller hvor en også 

transporterer bred last som ikke krever dispensasjon.  Det kan være grunn å legge til at for 

transport av skogsmaskiner og utstyr er det normalt ikke utfordringer når det gjelder 

vektbegrensinger. 

Vi vil også gjøre oppmerksam på å ha oppfattet det slik at i høringsnotatet fra 2012 (om 

samme forskrift) var samlasting for denne type transporter omtalt og tatt med i forslaget til 

forskrift.  
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Vi håper at våre merknader blir vurderte og at endringer på dette området tas inn i den 

aktuelle forskriftsteksten. 
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