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Høringsinnspill til forslag til lov om endring av § 6 i lov 21 juni 2002 nr. 45 

om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)  

 

Vegdirektoratet viser til høring 15. oktober 2018 fra Samferdselsdepartementet med forslag 

til endringer i yrkestransportlova og yrkestransportforskriften.  

 

Vegdirektoratets innstilling til forslaget 

Vi stiller oss positive til forslaget og mener dette vil gi god likebehandling og 

forutberegnelighet for næringen og forvaltningen ved behandling av søknad om bussruter.  

 

Kontroll 

Statens vegvesens ansvar etter yrkestransportloven er å gjennomføre en dokumentkontroll, 

se yrkestransportlova § 38 og har ingen kontroller utover dette. Forslaget endrer ikke på 

dette. Vi legger til grunn at kontroll av ekspressruter vil falle inn under dagens praksis, 

ettersom det fremdeles vil være behov for ruteløyve. Ved å innføre en ny kategori – flybuss- 

vil det bli opp til løyvemyndigheten, som her er fylkeskommunen, å vurdere om foretakene 

driver i henhold til loven og forskriften, nærmere bestemt om alle passasjerer enten tas på 

eller slippes av på en flyplass. Statens vegvesen har ikke hjemmel til å kontrollere om denne 

kjøringen oppfyller vilkårene for å være en flybussrute eller ikke.  

 

Lengde på ruter som ikke skal behovsprøves 

Vegdirektoratet har ingen innspill til om den nedre grensen for fri etablering bør være 50 

kilometer én vei, eller lengre. Det som er viktig for oss er en nærmere definisjon av hvordan 

grensen skal måles. I EU blir lengde ofte målt i luftlinje eller radius. Slik vi leser 

høringsnotatet er det i dette tilfellet, ment 50 kilometer langs vei. Noen definisjonsspørsmål 

kan for eksempel være: 

- Vil en rute som har trase som en rundtur, falle inn under definisjonen én vei?  
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- På noen ruter med stor belastning, kan det settes inn busser på den mest belastede 

deler av strekningen. Hvis hovedruten er over 50 kilometer, mens delstrekningen er 

under 50 kilometer, vil det da være krav til at foretaket blir behovsprøvd for de 

bussene som er satt inn på denne delen av ruten?  

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør        Ingrid Lutnæs 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


