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Likelydende brev  
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 13/1777 03.02.2013 
 

Høring - endring i yrkestransportforskriften - overføring av løyveansvaret fra 
Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen 

 
Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport 
innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) og forskrift 26. mars 2003 nr. 
402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (den internasjonale 
forskriften). 
 
Forskriftsendringene er en delvis oppfølging av Stortingets lovevedtak nr. 66 (2012-2013) av 
3. juni 2013 om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportlova), jf. Prop. 124 L (2012-2013) om Endringar i yrkestransportlova 
(gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i 
organiseringa av løyvestyresmaktene mv.) 
 
Forslaget til forskriftsendringer er en nødvendig tilpassing til de vedtatte lovendringene om 
overføring av løyveansvar fra fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet(SD) til Statens 
vegvesen (SVV).  
 
Konkret innebærer forslaget til forskriftsendringer, sammen med lovendringene, at: 
 

(i) ansvaret for å utstede og administrere løyver for nasjonal vegtransport som ikke er 
behovsprøvd overføres fra fylkeskommunene til SVV,  

(ii) ansvaret for å utstede og administrere løyver for internasjonal transport overføres 
fra SD til SVV,  

(iii) løyvehaver får samme plikt til å gi økonomiske og statistiske opplysninger til SVV 
som til SD /Vegdirektoratet (VD), og fylkeskommunene som løyvemyndighet, og 
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(iv) SVV får myndighet til å delegere ansvaret for å utstede kontrolldokument 
tilsvarende det VD har i dag. 
 

Endringene er en ren tilpassing av forskriftene til de vedtatte lovendringene. 
Forskriftsendringene er fastsatt med hjemmel i yrkestransportloven § 35. 
 
Forslagene til forskriftsendringer berører bare ansvaret for de ikke-behovsprøvde løyvene 
etter yrkestransportloven, dvs. løyver for godstransport med motorvogn og løyver for 
persontransport utenfor rute med kjøretøy med over 9 seter (turvognløyver). Ansvaret for de 
behovsprøvde løyvene er ikke omfattet av endringsforslagene. Ansvaret for disse løyvene skal 
fremdeles ligge i fylkeskommunene. De behovsprøvde løyvene omfatter ruteløyve, jf. 
yrkestransportloven § 6, drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport av 
funksjonshemmede, jf. yrkestransportloven § 9.  
 
Lovvedtak nr. 66 (2012-2013) inneholder også bestemmelser som legger til rette for 
implementering av forordning 1071, 1072 og 1073/2009 (vegpakken) i norsk rett, i tillegg til 
bestemmelser om sammenslåing av nasjonalt løyve og internasjonalt løyve for gods- og 
persontransport, samt endringer løyveperioden. Forslag til forskriftsendringer som skal følge 
opp disse lovendringene, vil bli sendt på separat høring før sommeren. 
 

1. Bakgrunn for endringsforslaget 
I tillegg til å legge til rette for gjennomføringen av vegpakken i norsk rett, og en 
sammenslåing av nasjonale løyver og fellesskapsløyver, følger det av lovvedtak nr. 66 (2012-
2013) at ansvaret for ikke-behovsprøvde løyver skal overføres fra fylkeskommunene og 
SD/VD til SVV.  
 
Det ble i Prop. L 124 (2012-2013) lagt opp til at ansvaret for utstedelse av løyver og tillatelser 
i SVV skal legges på regionnivå.  
 
Vegdirektoratet, og SVV Region vest, har satt i gang et prosjekt med oppretting av kontor i 
Lærdal. Det er forutsatt at kontoret skal være operativt fra 1. januar 2015. 
 
Departementet mener det er viktig for planleggingen av oppstart av kontoret i Lærdal at de 
nødvendige forskriftsendringene er klare i god tid. Også fylkeskommunene vil ha behov for å 
innrette seg etter tidspunktet for overføringen av løyveansvaret. 
 
Ideelt sett bør alle substansielle endringer som følge av lovvedtaket, dvs. gjennomføring av 
vegpakken, endringer i løyveordningen og løyveperioden, samt endringer i 
løyvemyndigheten, tre i kraft samtidig. Departementet ser det som ønskelig, og i første 
omgang realistisk, at nødvendige lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre lovvedtaket i 
sin helhet, trer i kraft fra 1. januar 2015. 
 
Det er imidlertid fortsatt usikkert når vegpakken vil bli tatt inn i EØS-avtalen, samt at forslag 
til forskriftsendringer for å gjennomføre vegpakken ikke er ferdig utarbeidet. 
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Departementet vurderer det derfor som hensiktsmessig at forslag om forskriftsendring som 
følger opp lovvedtaket når det gjelder overføring av løyvemyndigheten sendes på separat 
høring nå.  
 
Departementet mener overføringen av løyveansvaret kan gjennomføres fra 1. januar 2015 
uavhengig av om vegpakken er tatt inn i EØS-avtalen og i norsk rett. Dersom vegpakken ikke 
er tatt inn i EØS-avtalen på det tidspunktet SVV overtar løyveansvaret, vil SVV i en 
overgangsperiode utstede løyver og tillatelser i henhold til gjeldende ordning. 
 
Når det gjelder de vedtatte endringene i løyveordningen og løyveperioden, mener 
departementet at det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre disse samtidig med 
gjennomføringen av vegpakken i norsk rett. Dette vil kreve slike endringer i 
yrkestransportforskriften at det er naturlig å gjennomføre endringene samlet. 
 
Lovvedtaket vil bli nærmere omtalt under punkt 3 under når det gjelder overføring av 
løyveansvaret fra SD og fylkeskommunene til SVV. 
 

2. Gjeldende rett - organiseringen av løyvemyndighetene 
Yrkestransportloven kapittel 3 regulerer hvilket organ som er løyvemyndighet for de ulike 
løyvetypene.  
 
Fylkeskommunen er løyvemyndighet for nasjonale løyver for person- og godstransport etter 
yrkestransportloven (ytl.) §§ 4 og 5, jf. § 12.  
 
I tillegg er fylkeskommunen løyvemyndighet for behovsprøvde løyver for persontransport i 
rute etter ytl. § 6, jf. § 13 (2), og for behovsprøvde løyver for persontransport med kjøretøy 
utenfor rute etter ytl. § 9, jf. § 12.  
 
Klager på vedtak om løyve behandles internt i fylkeskommunene, og ikke av overordnet 
organ, jf. forvaltningsloven § 28, ettersom kompetansen er gitt fylkeskommunene direkte i 
loven og ikke er delegert fra et statlig organ. 
 
Departementet er ansvarlig myndighet for internasjonale løyver og tillatelser etter 
yrkestransportloven § 10, jf. § 14.  Departementet har delegert ansvaret for å utstede 
internasjonale løyver og tillatelser til Vegdirektoratet, jf. § 1 i den internasjonale forskriften. I 
praksis omfatter dette, for det første, fellesskapsløyver1

 

 for transport av gods og personer 
(turvogntransport) innen EØS, se den internasjonale forskriften § 1 første ledd, jf. §§ 2 første 
og andre ledd og § 4. For det andre omfatter dette ansvaret for tillatelser til transport utenfor 
rammen av EØS, med grunnlag i bilaterale eller multilaterale avtaler, jf. den internasjonale 
forskriften § 1 tredje ledd.  

                                                 
1 Fellesskapstillatelse for godstransport etter forordning (EØF) nr. 881/92 med senere endringer, jf. den 
internasjonale forskriften § 2, og fellesskapslisens etter forordning (EØF) nr. 684/92 med senere endringer, jf. 
den internasjonale forskriften § 4. 
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Vegdirektoratet kan delegere sin myndighet til å utstede kontrolldokumenter jf. den 
internasjonale forskriften § 1 andre og tredje ledd.     
 
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om internasjonale løyver og tillatelser, jf. 
forvaltningsloven § 28, jf. yrkestransportforskriften § 22 andre ledd. 
 
Kort oppsummert er det fylkeskommunene som utsteder de nasjonale løyvene, og 
Vegdirektoratet som utsteder de internasjonale løyvene og tillatelsene. 
 

3. Nærmere om lovvedtaket - forslag til endringer i organiseringen av 
løyvemyndighetene 

Stortinget vedtok å endre yrkestransportloven §§ 12 og 14 slik at ansvaret for de ikke-
behovsprøvde nasjonale løyvene etter ytl. §§ 4 og 5 skulle overføres fra fylkeskommunene til 
SVV, og ansvaret for de internasjonale løyvene og tillatelsene etter ytl. § 10 (1), som i dag er 
delegert fra departementet til Vegdirektoratet, blir lagt direkte til SVV i lov.  
 
Lovvedtaket innebærer at SVV, som sentral løyvemyndighet for de nevnte løyvene, får 
ansvaret for å utstede og administrere de løyvene etter yrkestransportloven som ikke er 
behovsprøvde. Dette omfatter løyver for godstransport og løyver for persontransport utenfor 
rute med kjøretøy med mer enn 9 seter (turvognløyver), og internasjonale transporttillatelser. 
 
Behandling av løyvesaker i første instans legges til regionsnivå i SVV, slik at Vegdirektoratet 
blir klageinstans for enkeltsaker, jf. yrkestransportforskriften § 22 fjerde ledd. 
 
Lovvedtaket viste til at det er flere hensyn som taler for å samle løyveansvaret for de løyvene 
som ikke er behovsprøvde i en sentral løyveadministrasjon. For en nærmere redegjørelse og 
begrunnelse for lovvedtaket vises til Prop. 124 L (2012-2013) s. 20-26. 
 

4. Forslag til forskriftsendringer 
Yrkestransportforskriften

 

 § 3 endres slik at den er i samsvar med lovvedtak nr. 66 (2012-
2013) når det gjelder endringen i yrkestransportloven § 12 om at løyvemyndigheten for løyver 
etter yrkestransportloven §§ 4 og 5 skal flyttes fra fylkeskommunene til Statens vegvesen. 

Forskriftsbestemmelsen endres slik at det går tydelig fram at Statens vegvesen er 
løyvemyndighet for de ikke-behovsprøvde løyvene etter yrkestransportloven §§ 4 og 5. Dette 
innebærer at SVV blir ansvarlige for de nasjonale løyvene for godstransport og for 
turvognløyvene. 
 
I tillegg endres yrkestransportforskriften § 21 slik at SVV kan bestemme at løyvehaver skal gi 
økonomiske og statistiske opplysningene, på samme måte som departementet og 
fylkeskommunen kan gjøre det i dag. 
 
Den internasjonale forskriften § 1 endres slik at den er i samsvar med lovvedtak nr. 66 (2012-
2013) når det gjelder endringen i yrkestransportloven § 14 om at ansvaret for å utstede løyver 
for internasjonal transport flyttes fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. 
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Forskriftsbestemmelsen endres slik at det går tydelig fram at SVV har ansvaret for utstedelse 
av fellesskapsløyver (første ledd) og internasjonale transporttillatelser (tredje ledd), ikke 
Vegdirektoratet som i dag.  
 
Den internasjonale forskriften § 1 andre og tredje ledd tilpasses dessuten slik at de fullmakter 
forskriften i dag legger til VD når det gjelder å delegere utstedelsesmyndigheten for 
kontrolldokumenter legges til SVV. 
 
Forskriftsendringene legger til rette for at løyvemyndigheten kan legges til regionalt nivå i 
SVV. Dette vil innebære at Vegdirektoratet kan håndtere klagesaksbehandlingen, jf. 
yrkestransportforskriften § 22 fjerde ledd. 
 
Del II nr. 1 i forslaget til forskrift slår fast at endringene skal tre i kraft fra den tid 
departementet bestemmer. Tidspunktet for ikrafttreden av forskriftene vil bli det samme 
tidspunkt som Kongen fastsetter at endringene i yrkestransportloven §§ 12 og 14 skal tre i 
kraft, jf. lovvedtaket del II pkt. 1 
 
Departementet gjør oppmerksom på at det i forbindelse med høringen om gjennomføring av 
de øvrige delene av lovvedtak nr. 66 (2012-2013) kan bli aktuelt med en omstrukturering av 
de foreslåtte forskriftsbestemmelsene. Endringene vil imidlertid ikke være substansielle. 
 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringen i organiseringen av løyvemyndighetene innebærer at oppgaver flyttes fra 
Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen.  
 
I Prop. 124 L ble det vist til at antallet ansatte i Statens vegvesen økes når de får ansvaret for 
administrasjonen av løyver. I dag er det 0,5 – 2 ansatte i hver fylkeskommune som jobber 
med nasjonale løyver for person- og godstransport på veg. I Prop. L. ble det lagt til grunn at 
det er behov for å øke antallet ansatte i Statens vegvesen med mellom 12 og 20 
saksbehandlere. Etter at arbeidet med å forberede overføringen av ansvaret til SVV er 
kommet i gang er det grunn til å regne med at behovet for antall ansatte kan nedjusteres i 
forhold til tidligere anslag.  
 
Ved søknad om nasjonale løyver må søkeren i dag betale et gebyr til fylkeskommunen som 
skal dekke kostnader ved saksbehandling. Ved overføring av løyvemyndigheten til SVV, er 
det SVV som vil få dette gebyret. Gebyrsatsen forutsettes å være høy nok til å dekke 
kostnadene ved utstedelse av løyver. Departementet har bedt Vegdirektoratet vurdere hvilket 
nivå gebyret bør ligge på når det nye systemet trer i kraft. Det vil være kostnader knyttet til 
opprettelsen av en ny enhet i SVV. Vegdirektoratet er bedt om å vurdere hvordan 
engangskostnadene kan innregnes i gebyrene, evt. om kostnadene må dekkes over 
statsbudsjettet. 
 
Når det gjelder klagesaksbehandling i Vegdirektoratet forutsettes det at dette kan håndteres 
ved bruk av de ressursene som i dag håndterer søknader om fellesskapsløyver. 
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For øvrige konsekvenser av forslaget vises til omtalen i Prop. 124 L. 
 
 
 

 
Frist for å komme med merknader til høringen er 3. mai 2014. 

 
 
Med hilsen  
 
 
Arnfinn Øen (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Anne-Lise Junge Jensen 
 underdirektør  
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Forslag til endring i forskrift 26.03.2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med 
motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) 
 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX. XX 2014 med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om 

yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) § 35. 

 

 
Del I 

 
§ 3 skal lyde 
 
§ 3. Løyvemyndighet  
Statens vegvesen er løyvemyndighet for løyve etter lov 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport 
med mototvogn og fartøy §§ 4 og 5. Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin 
forretningsadresse er løyvemyndighet for løyve etter §§ 6, 7 og 9 i nevnte lov med unntak av 
løyver for riksvegferjer. For løyvesøker som skal drive behovsprøvd transport innen annet 
fylke, er vedkommende fylkeskommune løyvemyndighet. Vegdirektoratet er løyvemyndighet 
for riksvegferjer. 
Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for utøvelsen av løyvemyndigheten. 
 
§ 21 skal lyde 
 
§ 21. Statistikk  
       Løyvehaveren skal gi de økonomiske og statistiske opplysninger 
Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen eller fylkeskommunen bestemmer og på den 
måten disse fastsetter.  
 

 
Del II 

 
1. Endringene gjelder fra den tid departementet bestemmer. 

 

  

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2002-06-21-45�
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2002-06-21-45/%C2%A735�
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Forslag til endring i forskrift 26.03.2003 nr. 402 om internasjonal person- og 
godstransport, samt kabotasje  
 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX. XX 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om 

yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) § 10 og § 35. 

 

Del I 

 
§ 1 skal lyde: 
 
§ 1. Utstedelsesmyndighet av tillatelser, attester mv.  
Statens vegvesen er utstedelsesmyndighet for de tillatelser, bekreftede kopier av tildelte 
tillatelser, attester og kontrolldokumenter som følger av § 2, første og annet ledd og § 4. 
For de frie transportformene etter EØS-avtalen, kan Statens vegvesen delegere 
utstedelsesmyndighet av kontrolldokumenter. 
Statens vegvesen er utstedelsesmyndighet for tillatelser og kontrolldokumenter utenfor 
rammen av EØS-avtalen. For kontrolldokumenter kan Statens vegvesen delegere sin 
utstedelsesmyndighet. 

 
Del II 

 
Endringene gjelder fra den tid departementet bestemmer. 
 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2002-06-21-45�
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2002-06-21-45/%C2%A735�

