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Høringsuttalelse - overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og
fylkeskommunen til Statens vegvesen

Vest-Agder fylkeskommune viser til høring angående endring i yrkestransportforskriften
datert 3.februar 2014. Endringene gjelder overføring av løyveansvaret for gods- og turvogn
til Statens Vegvesen. Frist for å komme med merknader til høringen er 3.mai 2014.

Som det fremgår av høringsnotatet er endringsforslagene som nå fremmes nødvendige
tilpasninger til de allerede vedtatte lovendringene om bl.a. overføringen av løyeansvaret.

Det er uklart for oss hvordan overføringen av løyveansvaret skal foregå i praksis, og vil
gjerne benytte anledningen til å stille noen spørsmål om dette:

Hvordan skal f.eks. originale garantier utstedt på gods- og turvognvirksomheter
håndteres i forbindelse med overføringen av løyveansvaret? Vest-Agder
fylkeskommune står oppført som kreditor på samtlige.
Hvordan skal søknad om ruteløyve (§ 6) håndteres? I følge lovendringen skal
ruteløyvene fortsatt utstedes av fylkeskommunene mens turvognløyvene av Statens
Vegvesen. De som søker om ruteløyve etter § 6 må først ha løyve etter § 4. Skal
virksomheten da fremlegge sine turvognløyver utstedt av SVV ved søknad om
ruteløyve?
Vil det være en integrasjon/tilgang mellom det nye løyvesystemet som utvikles og
Transportløyvewebben som fylkeskommunene bruker? Vi forventer at SW bidrar til
drift og videreutvikling av Transportløyvewebben.
Hvordan vil gods- og turvognløyvehaverne informeres om overføringen av
løyveansvaret, og hvem har ansvaret for dette?

Vi viser for øvrig til tidligere gitt uttalelse i forbindelse med lovendringen, vedlagt.

Med vennlig hils n

Anne Siri Skomedal
Rådgiver

Vedlegg: "Høringsuttalelse —endring i yrkestransportloven" i Hovedutvalg for samferdsel,
areal og miljø møtedato 6.12.2013
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