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Kabotasje i vegtransport – dansk utredning og forslag til 
innstramming fra den danske transportministeren 
 
 

Innledning 
Vi viser til tidligere brev fra Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) med våre synspunkter 
på og innspill til endringer i kabotasjeregelverket og kontroll og håndhevelse av dette, 
senest vårt brev datert 24. april 2013. Vi viser også til brev fra Nordic Logistics 
Association (NLA) datert 20. mai 2013 til deg og dine nordiske kollegaer.  
 
I Danmark er det nå gjennomført en utredning om kabotasje. Rapporten fra 
Cabotageutvalget, hvor representanter både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i 
transport og speditørnæringen har vært representert, la frem sin rapport den 21. mai. 
Til tross for uenighet mellom næringsrepresentantene på flere områder, konkluderer 
rapporten med at kontrollen må intensiveres, bøtenivået må økes og differensieres, og 
det må arbeides for påvirkning av fremtidige EU-regler. 
 
På bakgrunn av rapporten fra Cabotageutvalget, har Danmarks tranportminister 
Henrik Dam Kristensen lagt frem en pakke med tiltak som skal demme opp for 
problemet med kabotasje. 
 
På bakgrunn av våre mange tidligere innspill, endringene av regelverket i Finland og de 
fremlagte forslag i Danmark, oppfordrer NLFs forbundsstyre gjennom uttalelse vedtatt 
på forbundsstyrets møte 24. mai statsråden til å innkalle til et møte for å drøfte 
situasjonen. Uttalelsen følger vedlagt.  
 
NLF mener at de grep som nå er tatt i våre naboland, og det faktum at EU-
kommisjonen i forrige uke informerte om at en ytterligere liberalisering skyves ut i tid, 
gjør det nødvendig at det iverksettes tiltak også i Norge. Vi har med interesse merket 
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oss at regjeringen i sin Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot 
sosial dumping, har nevnt godstransportnæringen. Det er positivt at 
Arbeidsdepartementet ønsker å undersøke nærmere arbeidsforhold og sosial dumping 
innen transportnæringen. Det er NLFs klare oppfatning at det er nær sammenheng 
mellom den utfordrende arbeidstakersituasjonen i transportmarkedet og kontroll og 
håndhevelse av regelverket for kabotasje. 
 
På denne bakgrunn ber vi om et møte med statsråden så snart som mulig for å drøfte 
situasjonen. 
  
 
Med hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 
 

 
Per Madsen       Geir A. Mo 
Forbundsleder       Adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg:  Forbundsstyret i NLF krever tiltak fra regjeringen; Norge må ta ansvar i 

kabotasjesaken!  
 
 


