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Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak til midlertidig lov om billettering på 
ferje som følge av utbrudd av covid-19. Opphveving av midlertidig forskrift 3. april 
2020 nr. 571 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19  

 
1. Sanksjon 
Stortinget fattet 26. mai 2020 vedtak til midlertidig lov om billettering på ferje som følge av 
utbrudd av covid-19. Vedtaket er oversendt Regjeringen med anmodning om Kongens sanksjon.  
 
Vedtaket er gjort etter forslag i proposisjon til Stortinget om samme tema, jf. Prop. 114 L (2019-
2020), og Innst. 290 L (2019-2020) fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.  
 
Departementet foreslår at vedtaket blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 77.  
 
2. Ikraftsetting 
Etter loven gjelder endringsloven fra den tid Kongen bestemmer.  

Ordningen som loven regulerer er den samme ordningen som er regulert i midlertidig forskrift om 
billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19, fastsatt ved kgl.res. 3. april 2020 med 
hjemmel i koronaloven § 2, jf. yrkestransportlova § 35. Koronaloven er en midlertidig lov som 
oppheves 27. mai 2020.  

Etter departementets vurdering er det behov for at midlertidig lov om billettering på ferje som 
følge av utbrudd av covid-19 settes i kraft fra 27. mai 2020.  

 

3. Oppheving av midlertidig forskrift om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 

Midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 571 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 
er fastsatt med hjemmel i koronaloven § 2, jf. yrkestransportlova § 35. Den midlertidige 
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forskriften skal ikke lenger gjelde fra loven trer i kraft, og departementet foreslår at forskriften 
oppheves fra 27. mai 2020 i samsvar med vedlagte forslag. 
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Samferdselsdepartementet 
 

t i l r å r: 
 

1. Sanksjon av Stortingets vedtak av 26. mai 2020 til midlertidig lov om billettering på ferje 
som følge av utbrudd av covid-19. 
 

2. Loven trer i kraft 27. mai 2020. 
 

3. Forskrift om oppheving av midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 571 om billettering på 
ferje i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 

 
 


