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

FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS 

 

I Rundskriv N2/2009, 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.  

 

Det er fra 14. mai 2010 innført nye regler i EU når det gjelder kabotasje. I denne forbindelse, 

har flere av landene i EU utarbeidet klare regler og innført håndhevingsinstrukser. Vedlagt 

følger en kort orientering om reglene i Frankrike, samt en veiledning fra Trafikstyrelsen i 

Danmark. NLF er også kjent med at Finland har utarbeidet klare regler for kabotasjekjøring. 

Som det fremgår, er dette regler som gjelder for tilfeldig transport. Dette innebærer at det ikke 

er adgang til å planlegge utførelsen av transport i Norge, ved bruk av på forhånd definerte 

transportører som ikke har forretningssted i Norge. I slike tilfeller er det et krav at 

transportøren må etablere seg i Norge.  

 

NLF ba i brev av 7. desember 2009 Politidirektoratet utarbeide retningslinjer for kontroll og 

håndheving av kabotasjereglene. Dette er så vidt NLF kjenner til, ikke blitt gjort. 

 

Siden de nye reglene er trådt i kraft den 14. mai 2010 i EU, krever NLF at disse reglene, 

snarest mulig implementeres i den norske lovgivningen, og at det samtidig utarbeides klare 

håndhevingsregler for Statens vegvesen og politiet.  

 

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

vurderes innført i Norge. NLF er videre 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. Det er derfor 

nødvendig med klargjøring av kravene til dokumentasjon.  

 



 

I tillegg må det innføres klare ansvarsregler for bestiller, som benytter transportør som ikke 

har forretningssted i Norge, jf Yrkestransportlova § 41, og strl § 48a.  

 

NLF ber om at arbeid med nye regler gis høyeste prioritet. Vi stiller i møte på kort varsel, for 

å utdype våre synspunkter.  
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