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Høring - forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift 
om billettering ved jernbanetransport - Tilrettelegging for felles 
billetteringsløsninger 

Vedlagt følger utkast til høringsnotat om forslag til endring av forskrift 26. mars 2003 

nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) og 

forslag til ny forskrift om billettering ved jernbanetransport, som skal tilrettelegge for 

felles billetteringsløsninger innen kollektivtransport. 

 

Stortinget har i lovvedtak 84 (2016-2017) av 29. mai 2017 vedtatt endringer i lov 11. 
juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 
forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med 
motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) knyttet til blant annet finansiering av 
grunnleggende tjenester for elektronisk billettering, jf. Prop. 107 L (2016-2017) og 
Innst. 292 L (2016-2017).  
 
Etter lovvedtaket har departementet hjemmel i yrkestransportloven § 31 andre ledd 
og jernbaneloven § 7 b til å fastsette i forskrift at den som mot vederlag driver 
persontransport med motorvogn og fartøy i rute, skal betale gebyr for tilknytning til og 
bruk av elektroniske støttesystemer for billettering. Departementet kan i forskriften gi 
nærmere bestemmelser om gebyrordningen, blant annet om fastsetting og innkreving 
av gebyr. Forslaget departementet nå sender på høring, er en oppfølgning av 
ovennevnte lovvedtak. 
 
Forslaget om endring av yrkestransportforskriften innebærer at jernbanedirektoratet 
etter nytt tredje og fjerde ledd i § 30 kan fastsette og kreve inn et gebyr for tilknytning 
til og bruk av elektroniske støttesystemer for billettering. Gebyret skal betales av den 
som driver persontransport med motorvogn eller fartøy i rute. 
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Side 2 
 

Forslaget til ny forskrift om billettering ved jernbanetransport innebærer at 
jernbaneforetakenes plikt til å bruke bestemte billetteringsløsninger blir spesifisert 
nærmere. Videre foreslår departementet nærmere angivelser av hva som følger av 
plikten til å overlevere reiseinformasjon til det nyopprettede, statlig eide reiseplan- og 
billettselskapet.  
 
Høringen er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringssvarene 
sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar. Alternativt kan 
høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til 
postmottak@sd.dep.no. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 3. november 2017. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marianne Engeset Kristing 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

Akademikerne 

Akershus fylkeskommune 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Aust-Agder fylkeskommune 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Boreal Transport Midt-Norge AS 

Buskerud fylkeskommune 

Datatilsynet 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Entur AS 

Fagforbundet 

Finansdepartementet 

Finnmark fylkeskommune 

Flytoget AS 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Forsvarsdepartementet 

Hedmark fylkeskommune 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Hordaland fylkeskommune 

Hovedorganisasjonen Virke 

Jernbanedirektoratet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Keolis Norge 

Klima- og miljødepartementet 

Kollektivtrafikkforeningen 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Konkurransetilsynet 

KS 

KS Bedrift 

Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Landsorganisasjonen i Norge 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

NHO Logistikk og Transport 

NHO Reiseliv 

NHO Sjøfart 

NHO Transport 

Nordland fylkeskommune 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Norges Taxiforbund 



 

 

Side 4 
 

Norges Turbileierforbund 

Norsk Jernbaneforbund 

Norsk lokomotivmannsforbund 

Norsk Transportarbeiderforbund 

NSB AS 

NSB Gjøvikbanen AS 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Olje- og energidepartementet 

Oppland fylkeskommune 

Oslo kommune - Byrådet 

Regelrådet 

Rogaland fylkeskommune 

Ruter AS 

SJ AB 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Sporveien T-banen AS 

Sporveien Trikken AS 

Statens jernbanetilsyn 

Statsministerens kontor 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 

Transportbrukernes Fellesorganisasjon 

Troms fylkeskommune 

Utenriksdepartementet 

Vegdirektoratet 

Vest-Agder fylkeskommune 

Vestfold fylkeskommune 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Yrkestrafikkforbundet 

Østfold fylkeskommune 
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