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KONTROLL AV KABOTASJE – OPPDRAGSGIVERS STRAFFEANSVAR 

 

I forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje av 26. mars 2003 

nr. 402, § 2a, er det vedtatt nye regler om utenlandske transportforetaks rett til å utføre 

transport mellom steder i Norge. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2011. I denne 

forbindelse utarbeidet Samferdselsdepartementet et rundskriv, N-2/2011. I rundskrivet 

fremgår det at  

 

”Departementet oppfordrer kontrollmyndighetene til å føre grundig kontroll med 

kabotasjevirksomhet, med tanke på å hindre brudd på/ omgåelse av regelverket.” 

 

NLF erfarer at dette regelverket ikke prioriteres i kontrollsammenheng fra Statens 

vegvesen. Flere representanter fra Statens vegvesen har opplyst at de ikke har ressurser 

til å prioritere denne type kriminalitet. Dette er blant annet begrunnet i at ulovlig 

kabotasjekjøring ikke medfører noen umiddelbar trafikksikkerhetsfare, og at 

kontrollmyndighetene derfor prioriterer andre kontrolloppgaver innen trafikksikkerhet.  

 

NLF ber Vegdirektoratet om å utarbeide retningslinjer for kontrollørene og 

umiddelbart prioritere kontroll av utenlandske transportører som utfører nasjonale 

oppdrag. Vi mener det blir for snevert å kun kontrollere og anmelde sjåfør og bileier. 

Oppdragsgiver, den som bestiller og tilrettelegger transporten, har også et 

strafferettslig ansvar, jf Yrkestransportlova § 41. Utgangspunktet er at kabotasje er 

ulovlig. Dette medfører at oppdragsgiver har en skjerpet aktsomhetsplikt i forhold til 

kontroll av den transportør de velger å benytte til å utføre transporten.  

 

NLF ber om et snarlig møte med Vegdirektoratet der vi ønsker å ta opp 

problemstilingen vedrørende bestillers straffeansvar for bruk av utenlandske 

transportører, som opererer i strid med regelverket. Vi ønsker også å sette fokus på 

bestillers straffeansvar i henhold til kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og forskrift om 

arbeidstid og arbeidsmiljøloven.  

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding. 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

 

Robert Aksnes 

advokat 
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