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Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 20.01.2016 vedlagt høringsnotat angående endringer i 
forskrift 20. januar 2012 om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften) . 
Sjøfartsdirektoratet beklager fristoversittelsen. 

Transportklagenemndas formål er ifølge gjeldende forskrift «å sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av 
tvister mellom passasjerer og tilbydere av tjenester som faller innenfor nemndas kompetanse», og har slik sett 
i det vesentlige et privatrettslig formål. Som i første rekke forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med 
sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske 
farvann, vil direktoratets meninger om endringer i transportklagenemndforskriften være begrenset. 

Departementet ber i høringsnotatet om særskilt uttalelse til om det er behov for å utvide den materielle 
kompetansen til nemnda til også å omfatte brudd på transportørens egne transportvilkår, slik det er gjort for 
de øvrige transportsektorene, jf. utkastets§ 1-4. En slik utvidelse innebærer økte passasjerrettigheter, og en vil 
måtte påregne økt tilfang av saker til behandling i transportklagenemnda. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av å 
begrense antall nye krav til næringen. På den annen side er det vanskelig å se noen begrunnelse for hvorfor 
båtpassasjerer skal ha svakere rettigheter enn passasjerer i andre transportsektorer. Hvis en nå inkluderer 
passasjertransport til sjøs i transportklagenemndas kompetanseområde, mener Sjøfartsdirektoratet at det er 
naturlig å legge til grunn et likebehandlingsprinsipp innenfor transportnæringen som helhet, og ikke uten noen 
klar begrunnelse gi svakere rettigheter til enkeltgrupper. Direktoratet foreslår derfor at§ 1-4 bokstav d 
utformes etter mønster av bokstava, bog c, slik at avtalealternativet inkluderes også for båtpassasjerer. 

Sjøfartsdirektoratet har utover dette ingen merknader til de foreslåtte endringene. 

Med hilsen 

Bjørn Pedersen 
avdelingsdirektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signaturer 

Linda Bruås 
underdirektør 
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