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Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i 
Norge 
 
 
Vi viser til vårt brev datert 10. mai 2012 til din forgjenger Magnhild Meltveit Kleppa hvor 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ba om at det ble tatt initiativ for å stoppe mulighetene for 
kabotasjetransport pga. uheldige virkninger for det innenlandske transportmarkedet, og til 
møte i Samferdselsdepartementet 3. september 2012 hvor utfordringer og mulige løsninger 
på problemene med ulovlig kabotasje ble diskutert.  
 
I ditt brev datert 7. desember 2012 er vår henvendelse til Kleppa besvart, og vi innser at vi 
ikke har nådd frem i argumentasjonen om at det er behov for en «time-out» for all 
kabotasje. I møtet i september inviterte departementet NLF og øvrige organisasjoner som 
var til stede til å komme med innspill. Fra NLFs side har vi vært opptatt av at det er behov for 
en norsk veitransportnæring, og at denne står i fare dersom dagens situasjon med ulike 
rammebetingelser fortsetter. Våre forslag er basert på prinsippet om at utenlandske 
transportører må møte samme konkurransevilkår som norsk transportnæring. 
 
Gjennom vår organisasjon i Brussel, Nordic Logistics Association (NLA), arbeider NLF sammen 
med andre lastebileierorganisasjoner i Europa tett opp mot EU-kommisjonen som nå 
forbereder justeringer i kabotasjeregelverket. Overfor EU-kommisjonen har vi spilt inn 
konkrete forslag til endringer i kabotasjeregelverket, endringer som skal tydeliggjøre 
regelverket, forenkle kontrollen og klarere få frem transportkjøpers ansvar.  
 
Parallelt med arbeidet i regi av NLA har NLF utarbeidet en tiltaksplan for økt kontroll med 
utenlandske transportørers virksomhet i Norge. Tiltaksplanen er ment som et konkret, 
konstruktivt hjelpemiddel overfor myndighetene til presisering av regelverket og raskere å 
kunne igangsette økt kontroll med useriøse utenlandske transportører. Mange av tiltakene 
har fokus på kabotasjetransporten, men i planen har vi også tatt med tiltak som retter seg 
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mot andre effekter av en stadig økende internasjonal veitransport. NLF er bekymret for den 
negative utviklingen vi daglig ser på norske veier hvor trafikksikkerheten settes i fare og hvor 
økonomisk kriminalitet brer om seg gjennom blant annet manglende betaling av bompenger 
og bøter, smugling av diesel, dieseltyverier, og misbruk av farget diesel. Dette er økonomisk 
kriminalitet som det må settes inn et krafttak for å stoppe. 
 
Vi krever at våre forslag vurderes og iverksettes slik at forholdene i næringen blir bedre og at 
mer like konkurransevilkår oppnås. Vi redegjør mer enn gjerne for våre forslag og kan på 
kort varsel ta et møte med departementet om forslagene. 
 
Tiltaksplanen er allerede presentert for Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i Transport- 
og kommunikasjonskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. Kopi av dette brevet sendes 
også statsråd Anniken Huitfeldt. 
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