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Høring om framlegg til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og

fartøy ( yrkestransportlova )

Samferdselsdepartementetgjør fremleggom endringer av yrkestransportlova. Forslagtil lovendring
omhandler følgende10 punkter:

hjemmeltil å kreve at transportører som søker løyvefor person- og godstransport på
veg etter §§4 og 5 i yrkestransportloven skal være etablerte i Norge.

hjemmel for å opprette ogdrifte et elektronisk register over transportører på vei.

hjemmel for løyvemyndighetenetil å erklære personer som har gjort alvorlige brudd
på regelverket uskikket til å lede transportvirksomhet i alle E0S-land.

overføringav ansvaret for å utferdige løyvefor nasjonal vegtransport som ikke er
behovsprøvd fra fylkeskommunenetil Statens vegvesen (SVV).

overføringav ansvaret for å utferdige løyver for internasjonal vegtransport fra
Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen (SVV).

en tilpassing i loven som leggertil rette for at fellesskapsløyveogså skal gjeldesom
løyvefor nasjonal transport som ikke er behovsprøvd.

innføringav en avgrensing i tid på 10 år for hvor lenge de løyvenesom ikke er
behovsprøvd er gyldige.

hjemmeltil å fastsette i forskrift en avgrensing i tid for de løyvenesom er tildelt før
denne lovenskal gjelde.

en presisering i bestemmelsene om løyvefor persontransport utenfor rute (§ 9) som
ikke innebærer noen reell endring av rettstolkningen på området.

Rettingav en skrivefeili § 10 (1).

Punktene i - iii
Kommentar:
Detforeslåsendringer/ tilpasninger i tråd med EU-bestemmelserom fellesadgangtil det internasjonale
markedet for buss og godstransport. Samletblir disse forordninger omtalt somvegpakken. Endringene
vilbidra til fellesstrengere krav om tilgangtil yrket og en bedre kontroll av transportvirksomheten. Det
følgerbl.a.av direktiv 2006/22/EF, art.16 at myndigheteni hvert land skal opprette ogbruke et nasjonalt
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elektronisk register over alleveitransportører. Denasjonale registrene skal knyttes sammen slikat
myndigheteneskal kunne slå opp i andre lands sine registre. Registeretvil ogsåbidra til å sikre mer
seriøse forhold i bransjen.

Konklusjon:

Opplandfylkeskommuneslutter segtil forslagenei pkt. i - iii.

Punktene iv - v; overffning av og samling av løyveforvaltningenav ikke behovsprøvde løyver fra
fylkeskommunen og samferdselsdepartementet til en ny enhet, Statens Vegvesen - SVV,og
internasjonale tillatelser fraSamferdselsdepartementet til SVV
Kommentar:
Departementet foreslår å overføre ansvaret for utstedelse av løyvertil nasjonalveitransport (gods-og
turvogn) fra fylkeskommunenetil Statensvegvesen(SVV).Samtidiganbefales det å overføre ansvaret for
internasjonale transporter fra Samferdselsdepartementet til SVV.Forslageter ikke en direkte følgeav
implementeringav vegpakken,men i følgedepartementet et tiltak for å sikre likebehandlingenav
løyvesøkerei hele landet. Ensamordningav løyveadministrasjonenvil ogsåstyrke kompetansen hos den
sentrale løyvemyndighet,som får fulloversikt over saker på alle områder.
Forslagetmedfører ogsåat løyvemyndighetog kontrollmyndighetsamles hos SVV.Detkan være positivt.
Når det gjelder en overføringav løyveansvaret til SVVfra fylkeskommunenegir høringsforslaget
lite informasjon om de praktiske konsekvensene.
Departementet leggervekt på likebehandling.Behandlingav søknader om løyver følgerav
lovverket,og det forutsettes en fellespraktisering av lovverket uansett hvilkefylkeman tilhører.
Vierfarer at det er en styrke med lokalforankring ved behandlingav løyvesøknader. Det er
mange henvendelser ogspørsmål om løyver ogløyvesøknader.Det er lavterskel for å ta kontakt.
Vedat løyvemyndigheten«sentraliseres» vil avstanden øke fra løyvesøkertil vedtaksmyndighet.

Konklusjon
Spørsmåletoni organiseringogansvarfor behandling av løyver som ikke er behovsprøvdmå utredes
nærmere. Detmå dokumenteres en gevinstved å foreta disse endringene. Detfremkommeri liten grad i
framleggetfra departementet.
Opplandfylkeskommunehar ingen merknader til at ansvaret for å utstede løyvertil internasjonal
vegtransport blir flyttet fra Samferdselsdepartementet til Statensvegvesen

Punktene vi - viii
Opplandfylkeskommuneslutter seg til forslagetda dette er en tilpassingav norsk lovgivingtil EU- retten
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