
 

 

 

 

 

  

 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att:  

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

12/1587  12/3068-5   654.20/KESA Oslo, 13.02.2013 

    

 

Høyring - framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om 

yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev vedrørende ovennevnte høring.  

 

LO er veldig fornøyd med de forslagene til endringer i yrkestransportloven som fremmes i høringen, 

men har noen kommentarer til enkelte punkter.  

 

LO er positive til kravet om at transportører som søker løyve etter §§ 4 og 5 i yrkestransportloven skal 

være etablerte i Norge. Vi mener imidlertid at kontorer som etableres i Norge, må bemannes med 

personer som har juridisk ansvar for å drive virksomheten. LO registrerer at det i Europa har vært en 

kraftig økning av ”postboksvirksomheter”, og vi mener at etableringskravet må være noe mer enn kun 

en postadresse.  

 

Når det gjelder opprettelse og drift av et nasjonalt register over transportører på veg som skal kobles 

opp mot et europeisk register, registrerer LO at det legges stor vekt på personvernhensyn. Vi ser 

imidlertid noen utfordringer med sterke begrensninger i åpenheten mellom EØS-statene, som kan føre 

til at registeret ikke blir brukt slik det er tenkt. Personvernhensyn skal være tungtveiende, men 

samtidig må det være en viss grad av åpenhet som sikrer at det fungerer i praksis.  

 

LO er også tilfreds med at departementet foreslår en overføring av ansvaret for å utstede løyver for 

nasjonal og internasjonal transport fra henholdsvis fylkeskommunene og departementet til Statens 

vegvesen. LO anser det som fornuftig at ansvaret for administrasjon av løyver som ikke er 

behovsprøvd legges til en nasjonalt organ, og i større grad sikre likebehandling av søknader.   

 
 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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