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Søknad om midlertidig fritak fra krav om løyve – Svensby Tursenter AS - høring 
 

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for transportnæringen, og våre 

medlemsbedrifter er tilbydere og operatører av kollektivtrafikktjenester i Norge. Flere av våre 

medlemmer har store deler av sin virksomhet i og rundt Tromsø.   

NHO Transport takker for å ha blitt gitt mulighet til å komme med høringsinnspill i denne saken. Vi 

anmoder om ikke å gi dispensasjon fra krav om løyve. Våre kommentarer gjelder på følgende 

punkter.  

Konkurransevridende effekt 

Dispensasjon for krav om korrekt løyve for korrekt kjøretøy er en negativ utvikling for bransjen, som 
over tid kan bidra til å undergrave løyvesystemet gjennom ulike konkurransevilkår. Sistnevnte 
problemstilling har NHO Transport også formidlet i forbindelse med tidligere høringsuttalelse om 
dispensasjon etter yrkestransportlovens § 21 – løyvefritak for småskala turistvirksomhet.  
 
Særskilt området 
 
Det er en felles tilbakemelding fra medlemmer av NHO Transport om reduserte inntekter i aktuelle 
område ved Svensby og Lyngseidet, i konkurranse med opplevelsesbedrifter. Sistnevnte aktører 
følger et langt mindre strengt regelverk, noe som medfører en uheldig utvikling av næringen hvor 
forutsigbare rammebetingelser er viktig. Aktører som følger lovverket blir gjennom løyvefritak til en 
økende andel enkeltbedrifter hindret i å drive større ruteproduksjoner, til vinning for virksomheter 
som søker å unngå kravene i løyve med lavere kostnader.  
 
Avslutningsvis 
 
På denne bakgrunn anmoder vi derfor om å ikke gi fritak for krav om løyve til Svensby Tursenter. Vi 
anmoder derimot virksomheten til å søke om korrekt løyve for å drifte aktuelle kjøretøy, eller ta i 
bruk eksisterende virksomheters tilbud i nærområdet. Et eksempel på sistnevnte er LyngenBuss med 
lang erfaring i området, i tillegg til Bussring AS eller Boreal Travel AS.                                                                                                                            
 



Vi håper våre anmerkninger blir hensyntatt og stiller oss tilgjengelig om det skulle være behov for 
mer informasjon.  
 

Vennlig hilsen                                                                                                                                                      

NHO Transport 

 

Torstein Clausen Jystad                                                                                                                                       

Næringspolitisk rådgiver                                                                                                   

 


