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NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 – BEHOV 

FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS 

 

Innledning 

 

I Rundskriv N-2/2009, datert 15.10.2009, har Samferdselsdepartementet fra 1. november 

2009 lagt til grunn en tolking av begrepet midlertidig kabotasje, jf. artikkel 1 i rådsforordning 

nr. 3118/93. Denne tolkningen samsvarer med Rådets forordning nr 1072/2009 om felles 

regler for adgang til markedet for internasjonal godstransport. Rådets forordning nr 

1072/2009 er fra 14. mai 2010 gjort gjeldende i EU. Reglene er ikke blitt implementert i norsk 

lovgivning.  

 

NLF har erfart at reglene om kabotasje i stor grad er ukjent hos kontrollmyndighetene, og at 

det ikke reageres mot klare regelbrudd. Det er vanskelig å få kontrollmyndighetene til å 

prioritere kontroll av kabotasje, og flere kontrollstasjoner er ikke gjort kjent med regelverket 

og rundskriv N-2/2009.  

 

NLF mener at oppdragsgiver/bestiller av transport i større grad må holdes strafferettslig 

ansvarlig i de tilfeller der kabotasjekjøring drives i strid med regelverket, og der norske regler 

om arbeidstid, skatt og avgift ikke blir fulgt.  

 

Gjeldende rett 

 

NLF oppfatter det slik at det er rådsforordning nr. 3118/93 som fortsatt er gjeldende rett i 

Norge. Begrepet ”Midlertidig kabotasje” i art 1 rådsforordning nr. 3118/93, er i Rundskriv 

N2/2009, datert 15.10.2009, tolket slik at kabotasje kan utføres på følgende vilkår:  

 

”Transportører som har felleskapstillatelse, og som har hatt med og levert 

internasjonal last i Norge, kan utføre midlertidig kabotasje i Norge. I begrensningen 

”midlertidig” ligger at det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den 

internasjonale transporten inn i landet, og at lossing etter den siste kabotasjeturen 

skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert.” 

 

Den norske tolkningen av rådsforordning nr. 3118/93, samsvarer med Rådets forordning nr 

1072/2009 om felles regler for adgang til markedet for internasjonal godstransport.  

 

I brev av 30. april 2009 skriver Samferdselsdepartementet: 



 

 

”Kabotasje med varighet under 1-2 måneder kan være ulovlig dersom den utføres 

systematisk eller kontinuerlig. Kabotasjetransporten skal ha en tilfeldig karakter og 

den skal ikke utføres regelmessig.  

 

Dersom en operatør fra en annen EØS-stat for eksempel vinner en anbudskonkurranse 

eller får et oppdrag i Norge som innebærer fast innenlands kjøring (kabotasje) for en 

kunde eller speditør i for eksempel 2 uker eller 1 måned, vil dette utgjøre ulovlig 

kabotasje. Dersom en utenlandsk operatør påtar seg et slikt oppdrag i Norge og dette 

skal være lovlig må det opprettes et norsk rettsubjekt, kjøretøyet må omregistreres og 

det må søkes om et norsk løyve hos den aktuelle fylkeskommune.” 

 

 

Beskrivelse av dagens situasjon 

 

NLF har i det siste fått informasjon om flere tilfeller der utenlandske operatører kjører fast i 

Norge, og at disse transportoppdragene inngår i et på forhånd avtalt transportopplegg. 

Transportoppdragene er planlagt utført etter levering av internasjonal last, og er ledd i en 

avtale som er vunnet ved en anbudskonkurranse, eller avtale vunnet i konkurranse med norske 

transportører.  

 

NLF har opplysninger som kan tyde på at utenlandske transportører driver lovlig kabotasje, 

uten å komme til Norge med internasjonal last. Dette er mulig, fordi reglene er dårlig kjent, og 

utenlandske transportører som utfører transport i Norge, i liten eller ingen grad blir kontrollert 

etter reglene om kabotasje.  

  

Eksempler på transportavtaler 

 

Eksempel 1 

 

Svensk transportør har avtale om transport av Bitumen fra Sverige til Norge. Den svenske 

transportøren har i tillegg avtale om at han skal transportere last fra A til B. Dette skjer 3 

ganger, før han kjøret tilbake til Sverige for å hente ny last som transporteres tilbake til Norge 

der kabotasjeoppdraget gjentar seg.  

 

Eksempel 2 

Utenlandske transportører har overtatt faste ruter for speditører, der samme transportør 

betjener en fast rute 

 

Eksempel på unndragelse av skatt/mva 

 

I de tilfeller der det utføres lovlige kabotasjeoppdrag, er NLF av den oppfatning at så lenge 

det utenlandske foretaket har en årlig omsetning på over kr 50 000, skal foretaket registreres i 

mva registeret, eller registrere seg via agent. Vi har fått opplyst at dette ikke gjøres, og at også 

de innenlandske transportoppdragene faktureres som et internasjonalt fraktoppdrag, uten mva.  

 

Behov for en kontrollveiledning 

Kontrollmyndighetene har overfor NLF gitt uttrykk for at de ikke kjenner til regelverket om 

kabotasje godt nok, og at de er usikre på hvordan kontrollen skal utføres og hvordan det skal 

reageres. Et utenlandsk foretak kan derfor utføre transport mellom steder i Norge uten fare for 

reaksjon.  



 

 

Oppdragsgivere kjenner til reglene om kabotasje, men kan uten fare for straff inngå 

transportavtaler med utenlandske transportører som driver i strid med kabotasjereglene.  

 

Følgende problemstillinger må etter vår oppfatning avklares i en norsk kontrollveiledning.  

 

1. Hva er en ”kabotasjetur”? 

 

Slik regelverket oppfattes i dagens marked, er det lov å organisere en lasting, og 

mange losseoperasjoner som en kabotasjetur. Ved å tolke regelverket slik, åpnes 

det for å drive regulær distribusjonskjøring i 7 dager etter lossing av internasjonal 

last, før kjøretøyet reiser ut av landet.  

 

Formålet med kabotasjereglene uthules etter vår oppfatning dersom man kan ha 

ubegrenset antall laste- eller lossesteder i løpet av en kabotasjetur. Dette må 

begrenses, for at formålet med reglene skal oppnås. Dette kan f eks gjøres ved at 

man tolker en kabotasjetur til å være et CMR fraktbrev, med begrensninger i antall 

laste eller lossesteder.  

 

2. Kan samme foretak utføre flere ”kabotasjeturer” samtidig med ulike kjøretøy? 

 

NLF er kjent med at samme foretak inngår avtale om å utføre 3 kabotasjeturer etter 

lossing av internasjonal last, og at dette er satt i regelmessig rutesystem.  

 

3. Bør det være det begrensinger i antall ”kabotasjeturer” i løpet av et år/periode? 

 

NLF mener at dersom omfanget blir stort, og samme foretak har mange 

kabotasjeturer i Norge, vil dette gi transporten et permanent preg, og det må 

oppstiles et vilkår at foretaket etablerer seg i Norge.   

 

4. Hva er samme kjøretøy?  

 

Kan en trekkvogn frakte en semitilhenger til Norge, for så å trekke 3 andre 

semitilhengere, og losse hver av disse på forskjellige steder? NLF mener at det har 

gode grunner for seg at samme kjøretøy også må innbefatte samme tilhenger. 

 

5. Hva er gyldig dokumentasjon 

 

Kontrollveiledningen bør gi anvisning på hva som godtas av dokumentasjon, og 

avvik fra dette må den enkelte transportør selv godtgjøre er i henhold til 

regelverket. Det vil være den utenlandske transportøren som har bevisbyrden for at 

det skjer en lovlig transport. CMR fraktbrev for den internasjonale lasten må alltid 

kunne fremvises. 

 

6. Kan kabotasje settes i system f eks gjennom en fast avtale, eller gjennom et anbud? 

 

NLF mener at i slike tilfeller må det syn som Samferdselsdepartementet har gjort 

gjeldende i brev av 30. april 2009, gjøres gjeldende, og de tilfeller der et foretak 

har inngått en fast avtale om at ulike utenlandske kjøretøy skal utføre faste 

transportoppdrag mellom steder i Norge, ikke er lovlig med mindre det opprettes 



 

et norsk selskap. Dette er etter hva NLF oppfatter, blitt innført i Frankrike.  

 

7. Hvordan skal reglene om arbeidstid/kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø og 

reglene om mva og skatt håndteres for transport utført mellom steder i Norge? 

 

Det følger av Rådets forordning nr 1072/2009 i fortalen premiss 13 at nasjonal 

lovgivning skal følges. Dette nevnes også i art 9, men er der begrenset til å kun 

gjelde enkelte avgrensede rettsområder. Norske regler om mva skal følges, jf art 9. 

NLF mener at norske bestemmelser om arbeidstid også kommer til anvendelse for 

nasjonal transport, selv om dette ikke spesielt er nevnt i art 9.  

 

Dagens kontroll 

 

De fleste kontrollørene fra Statens vegvesen, er ikke kjent med Rundskriv N-2/2009. Det 

samme gjelder de fleste innen politiet. Det foretas i liten eller ingen grad kontroll av 

kabotasje, og utenlandske førere blir kun spurt om gyldig felleskapstillatelse.  

 

NLF har erfart at SVV i liten eller ingen grad ønsker å kontrollere utenlandske vogntog etter 

reglene om kabotasje, til tross for muntlige oppfordringer om å kontrollere nærmere angitte 

kjøretøy. 

 

NLFs syn 

 

NLF er av den oppfatning at reglene som er utarbeidet av Trafikstyrelsen i Danmark, bør 

brukes som et utgangspunkt for utarbeidelse av en kontrollveileding i Norge. Det er imidlertid 

viktig at man er mer konkrete når det gjelder krav til dokumentasjon, og at man løser de 

problemstillinger som nevnes ovenfor. 

 

NLF er av den oppfatning at den som hevder å drive lovlig kabotasjekjøring i Norge, 

påberoper seg et unntak fra Yrkestransportlova § 10 (3). Det vil derfor være vedkommende 

transportør som har bevisbyrden for at han/hun utfører lovlig kabotasje. Omvendt bevisbyrde 

synes å være innført i blant annet Frankrike. I denne forbindelse bør ansvaret for 

oppdragsgiver/bestiller presiseres. 

 

Presisering av bestiller/oppdragsgivers ansvar 

 

NLF mener at en oppdragsgiver som benytter transportør som ikke har forretningssted i 

Norge, har en utvidet aktsomhetsplikt når det gjelder å kontrollere om transportøren driver 

lovlig, jf Yrkestransportlova § 41, og strl § 48a.  

 

NLF er kjent med at flere oppdragsgivere er kjent med regelverket, men spekulerer i at 

regelverket er uklart. Som et eksempel har Mesta AS inntatt følgende formulering i sine 

standardavtaler: 

 

”Leverandør kan bare benytte utenlandske transportører til kjøring for 

Oppdragsgiver mellom to adresser i Norge (Kabotasje), etter nærmere avtale med 

Oppdragsgiver. Ved slik transport er Leverandør ansvarlig for et gjeldende regelverk 

til enhver tid overholdes. Ved evt. brudd på regler om Kabotasje skal Leverandør 

holde Oppdragsgiver skadesløs.” 

 



 

NLF er av den oppfatning at Mesta AS i dette konkrete tilfellet vil ha et selvstendig 

straffeansvar. En ansvarsfraskrivelse kan på ingen måte være frigjørende.  

 

Avslutning 

 

NLF er av den oppfatning at det snarest mulig må klargjøres hva som kreves av utenlandske 

transportører som ønsker å drive kabotasjekjøring i Norge. Dette må gjøres gjennom 

utarbeidelse av en kontrollveileding, og det haster.  

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 
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