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ENDRINGAV YRKESTRANSPORTLOVEN- HORING

1. FORSLAGTIL VEDTAK

Fylkesrådmannenfremmer slikt forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar forstaget til enddng av Yrkestranspordoven til etterretning.

Fylkesutvalget støtter forslaget om overføring av løyvemyndigheten for ikke behovsprøvde
løyver fra fylkeskommunen til Statens vegvesen.

Behandlingi fylkesutvalget - 22.01.2013

Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.



SAMMENDRAG

Fylkesrådmannenanbefaler at fylkesutvalget tar Samferdselsdepartementets forslag til
enching av yrkestransportloven for å tilpasse norske bestemmelser om løyvepliktig transport
til Eusregelverk til etterretning.

Fylkesrådmannenanbefaler at løyvemyndigheten for ikke behovsprøvde løyver overføres fra
fylkeskommunen til Statens vegvesen.

BAKGRUNNFORSAKEN

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forlag om endring av yrkestransportloven i
forbindelse med implementering av fiere Europaparlements- og rådsforordninger, den såkalte
vegpakken.

Vegpakkenhar til hensikt å gjøre regelverket for behandling av søknader om godstransport-
og turvogntransport likt innenfor Eu/Eøsområdet.

Overføring av ansvaret for å utstede løyve for nasjonal vegtransport som ikke er behovsprøvd
fra fylkeskommunen til Statens vegvesen, er ikke en del av vegpakken. Departementet mener
det er fornuftig at administrasjonen av ikke behovsprøvde løyver leggestil et nasjonalt organ.

FORSLAGTIL LØSNINGOG KONSEKVENSER

Fremlegget til lovendringer omfatter:

heimel for å krevje at transportørar som søkjer løyve for person- og godstransport
på veg etter 554 og 5 i yrkestransportlova skal vere etablerte i
Noreg.

heimel for å opprette og drifte eit elektronisk register over transportørar på
veg.

heimel for løyvestyresmaktene til å erklære personar som har gjort alvorlege
brot på regelverket uskikka til å leie transportverksemd i alle EØS-land.

overføring av ansvaret for å utferde løyve for nasjonal vegtransport som ikkje
er behovsprøvdfrå fylkeskommunane til Statens vegvesen (5VV).

overføring av ansvaret for å utferde løyver for internasjonal vegtransport frå
Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen (5VV).

ei tfipassing i lova som legg til rette for at fellesskapsløyve og skal gjelde som
løyve for nasjonal transport som Ikkje er behovsprøvd.

innføring av ei avgrensing i tld på 10 år for kor lenge dei løyva som ikkje er
behovsprøvde er gyldige.

helmel til å fastsetje i forskrift ei avgrensing i tid for dei løyva som er gjevne
før denne lova tek til å gjelde.



ei presisering i føresegna om løyve for persontransport utanfor rute (%9)
somikkje inneber noko reell endring av rettsstoda på området.

retting av skrivefeil I yrkestransportlova %10 (1).

Somdet fremgår av høringen har departementet fullmakt etter yrkestransportloven til å
innføre det meste av vegpakken.

Løyveordningen er i dag administrert delvis av fylkeskommunen og delvis av vegdirektoratet
(internasjonale løyver).

Det er i hovedsakto typer løyver:
Behovs røvde er: Drosjeløyver, selskapsvognløyverog lokal busstransport. For disse
løyvetypene er det fylkeskommunen som løyvemyndighet som avgjør antallet løyver og hvor
disse skal stasjoneres. Fylkeskommunengir gjennom konsesjon for lokal busstransport
detaljer for hvilke strekninger eller områder som skal trafikkeres.

Ikke behovs røvde I er: Turvognløyver og godstransportløyver. Disseløyvene tildeles søkere
som er kvalffisert. Fylkeskommunensarbeid består i å kontrollere kvalifikasjoner, oppbevare
garantier, føre register over løyvehavere/firma og utstede løyvedokumenter.

Ekspressbuss: Forsøknader om å opprette ekspressbussruterer fylkeskommunes rolle å gi
uttalelse om trasse og betingelser knyttet til lokal busstransport som mottar tilskudd fra
fylkeskommunen. I de tilfellene der søker om ekspressbussrutehar forretningsadresse i fylket,
utsteder ogsåfylkeskommunen løyvedokumenter (konsesjonsbetingelser) og turvognløyve til
søker. Selskapersom kjører rutetransport må ogsåha turvognløyver f hver busssom brukes i
rutekjøring. Fylkeskommunenbør beholde vurderingene som ligger i å tildele ruteløyver.

5. VURDER1NG

Fylkesrådmannenmener forslaget om å overføre løyvemyndigheten for ikke behovsprøvde
løyver fra fylkeskommunen til Statens vegvesen er en fornuftig endring. I de fleste tilfeller må
løyvehavere i dag både ha kontakt med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Ved en
overføring av myndigheten vil løyvehaver få ett sted å henvende seg.

Det er i dag to løyveregistre. På Samferdselsdeparternentets nettside finnes et register over
alle løyver i landet (transportloyve.no). Dette registeret er ikke detaljert, men viser
organisasjonsnummer, firmanavn og antallet løyver. Hver fylkeskommune fører eget register.
Fylkeskommuneneer knyttet sammen i samme register, men fylkeskommunene har kun
tilgang til data over løyvehavere i eget fylke. Dette registeret er detaljert, og ikke offentlig
tilgjengelig. Ved kontroller ute på veien må Statens vegveseneller politiet kontakte den
enkelte fylkeskommune for å kontrollere opplysninger, dersom de har behov for det. En
overføring av ansvaret for disse løyvetypene til Statens vegvesen, og opprettelse av et
landsomfattende detaljert register, vil lette kontrollarbeidet.

Behandling av søknader om ikke behovsprøvde løyver er en administrativ oppgave. Sakene
leggesikke frem til politisk behandling. Etter fylkesrådmannens vurdering kan disse
oppgavene overføres til et statlig forvaltningsorgan.



6. KONKLUSJON

Fylkesrådmannentitrår at fylkesutvalget tar Samferdselsdepartementets forslag til
endring av Yrkestransportloven til etterretning.

Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget støtter forslaget om overføring av løyvemyndigheten for
ikke behovsprøvde løyver fra fylkeskommunen til Statens vegvesen.

Vedlegg:
Høyring om framlegg til endringar i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy


