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Trips Of Norway AS - Oppheving av tidlegare vedtak om avslag
på søknad om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for
transport med personbil
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet har i brev datert 3. august 2018 oppheva
fylkeskommunen sitt vedtak av 20. mars 2018 om avslag på søknad datert 26.
februar 2018 frå Trips Of Norway AS om mellombels fritak frå krav til løyve for
inntil fem køyrety (personbilar) for å kunne drive persontransport til diverse
fritidsaktivitetar.
Vedtaket av 20. mars 2018 vart oppretthalde av samferdselsutvalet som sak SA24/18 i møte 15. mai 2018. Klage datert 21. mars 2018 frå Trips Of Norway vart
såleis oppheva.
Vurdering
Samferdselsdepartementet har i denne saka vist til at fylkeskommunen i vedtaket
av 20. mars 2018 har lagt vekt på at Trips Of Norway AS ikkje er noko småskala
turistverksemd, med 90 tilgjengelege bilar. Vidare har departementet vist til at det
i avgjerda i klagesaka er vist til at omfanget av transportoppdrag i denne saka gjer
at søknaden ikkje kjem inn under «småskala turistverksemd».
Departementet viser ved avgjerda i saka til Rundskriv N-7/2017 og til likelydande
brev til fylkeskommunen av 13. juli 2018, punkt 3. Hva er småskala
turistvirksomhet:
«Hva som omfattes av begrepet småskala-turistvirksomhet i denne
sammenhengen er uttømmende regulert i rundskrivet. Begrepet er ikke gitt et
annet innhold mht. størrelse enn at det kan innvilges inntil 5 løyvefritak for det
enkelte foretak. Det er ikke relevant å vurdere størrelse på foretaket i form av
omsetning eller antall ansatte mv.»
I søknaden frå Trips Of Norway AS er det opplyst at den gjeld for inntil fem
personbilar.
Departementet har i si avgjerd også peika på at det ikkje går klårt fram i saka
kven, eller kva organisasjonar som har fått søknaden til høyring før det vart gjort
vedtak i første instans. Departementet finn grunn til å minne om at søknaden skal
sendast til uttale til NHO Transport, Norges Turbileierforbund, Norges Taxiforbund
og NHO reiseliv på regionalt nivå.

Departementet legg til grunn at dette vil bli følgt opp ved ny handsaming av
søknaden.
Det kan her opplysast at søknaden vart før vedtak i første instans sendt aktuelle
partar til høyring (sjå vedlagte høyringsbrev av 28. februar 2018). NHO Transport
skriv i brev datert 20. august 2018 m a følgjande:
«Turistvirksomheten på Sunnmøre, med Ålesund og Giske som sentrale punkter
er fortsatt i utvikling og har langt fra nådd sitt potensiale. Tar man
cruisekjøringen som eksempel kan følgende nevnes: Det kjøres under hele
sesongen alt fra 20 til 50-60 busser daglig med turister fra cruiseskip i området.
Å skape presedens for at uregulerte aktører kan tilby tjenester uten
løyvekravene vil ikke bare vanskeliggjøre kontroller av kjøretøy og gjøre det
ulønnsomt med større ruteproduksjoner i området, men også tære på en sunn
utvikling av næringen med fokus på regulerte arbeidsforhold (blant annet kjørehviletidsreguleringer), sikkerhet, miljø og gode opplevelser. Sistnevnte faktorer
er særtrekk ved den norske bussbransjen som kommer med en betydelig
kostnad for de som innretter seg kravene om å få tildelt løyve til sine kjøretøy,
og investerer i utdannelse av yrkessjåfører med yrkessjåførkompetanse og YSK.
Det understrekes derfor at det i områder med god flatedekning av aktører som
kjører på løyve fremstår som overflødig og konkurransevridende å tildele
løyvefritak. Dette er også er i samsvar med den skjønnsmessige vurderingen det
oppfordres til i rundskriv N-7/2017 fra Samferdselsdepartementet. Her heter det
blant annet at: "Det skal videre foretas et individuelt skjønn ut fra en vurdering
av om den tjenesten som søknaden er basert på kan utføres ved bruk av
eksisterende løyvehavere for transportdelen. Dette innebærer at
løyvemyndigheten må vurdere konkurranseflaten mot både drosje og turvogn".
NHO Transport mener Trips Of Norway opererer i et område med god dekning av
eksisterende løyvehavere for transportdelen, som også innehar kjøretøy på
størrelse med det som beskrives i søknaden. Blant disse finnes lokale selskaper
som Turistbussen Ålesund, Ålesund Taxi, Nettbuss Tur Møre, Geiranger Turbuss
og Møll Turbuss for å nevne noen. I tillegg opererer Tide Buss AS og Boreal
Travel med større kjøretøyflåter i området, aktører som gjerne benytter seg av
underleverandører med lokal tilknytning i perioder med høy aktivitet. Det kan
også nevnes at den anbudsutsatte kollektivtransporten har bedret busstilbudet
gjennom konseptet "Travel like the locals", som bidrar til å frakte passasjerer til
populære turistmål.
Foruten den lokale kollektivtransporten som kjøres i regi av fylket, er
ovennevnte aktører en samling transportselskap som i likhet med Trips Of
Norway opererer en kommersiell virksomhet, og behøver tilstrekkelig
kundegrunnlag for å opprettholde sin drift. En skjønnsmessig vurdering av
eksisterende løyvehavere gjør at det fremstår konkurransevridende å tildele
løyvefritak i dette tilfellet, som også bekreftes av flere aktører ovenfor NHO
Transport.»
NHO Transport har i brev datert 2. oktober 2017 gjeve nærare uttale til nye
retningsliner for mellombels fritak frå krav om løyve for transport med personbil.
NHO Transport støttar med sin uttale samferdselsutvalet sitt tidlegare vedtak om å
avslå søknaden frå Trips Of Norway AS.

Trips Of Norway har i e-post 28. august 2018 opplyst m a følgjande:
«Vi har kun søkt om fritak for løyve i Møre og Romsdal.»
Vi har ikkje motteke tilbakemelding frå turbileigarforbundet eller frå reiseliv.
Samferdselsdepartementet sitt vedtak av 3. august 2018 inneber ei oppheving av
samferdselsutvalet sitt vedtak i sak SA-24/18 i møte 15. mai 2018.
Forslag til vedtak:
Samferdselsutvalet sitt vedtak i sak SA-24/18 i møte 15. mai 2018 blir oppheva.
Søknad datert 26. februar 2018 frå Trips Of Norway AS om mellombels fritak frå
krav om løyve for persontransport med inntil fem motorvogner registrert for høgst
8 sitjeplasser, i tillegg til førarsetet, blir imøtekomen.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Arild Fuglseth
samferdselssjef
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