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Fjord Guides AS v/Veronika Titova - 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 2. august 2018 oppheva
fylkeskommunen sitt vedtak av 23. mars 2018 om avslag på søknad datert 27.
februar 2018 frå ENK Guide Veronika Titova (seinare endra til Fjord Guides AS
v/Veronika Titova) om mellombels fritak frå krav om løyve for transport med
personbil til ulike fritidsaktivitetar.
Vedtaket av 23. mars 2018 vart oppretthalde av samferdselsutvalet som sak SA25/18 i møte 15. mai 2018. Klage datert 9. april 2018 frå Fjord Guides v/Veronika
Titova vart såleis oppheva.
Vurdering
Samferdselsdepartementet har i denne saka vist til at fylkeskommunen i vedtaket
av 23. mars 2018 har lagt vekt på at til Fjord Guides AS v/Veronika Titova ikkje er
noko småskala turistverksemd. 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 små-skala
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 Fjord Guides AS v/Veronika Titova er det opplyst at den gjeld for ein
personbil og vognkort er vedlagt.
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 (vedlagt) m a følgjande:
«Sett fra NHO Transport sitt ståsted er det i hovedsak to hensyn av betydning
som må veies mot hverandre i denne saken. For det første er det ønskelig at
turistnæringen i Møre og Romsdal gis rammebetingelser som legger til rette for
utvikling av turismeprodukter som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt
reisemål. For det andre er det viktig at regelverket for løyvepliktig transport ikke
undergraves gjennom dispensasjoner.
Særskilt aktuelle søknad
NHO Transport noterer seg at det i klargjøringen av spørsmål fra
Samferdselsdepartementet vedrørende ordningen om løyvefritak, presiseres at
definisjonen av småskala ikke baserer seg på foretakets størrelse. Herunder
anser foreningen klagen fra aktuelle søker på dette punktet som berettiget.
Det understrekes derimot at det i områder med god flatedekning av aktører som
kjører på løyve fremstår som konkurransevridende å tildele løyvefritak, en
skjønnsmessig vurdering som skal ligge til grunn for vurderinger av løyvefritak,
uavhengig av om virksomheten er småskala eller ikke. I denne sammenheng
presiserer vi at utsagnet til virksomheten om at de ikke tilbyr rene
transportoppdrag "hverken direkte eller indirekte" er lite begrunnet, ettersom
selve transporttjenesten representerer kjernen i virksomhetens ønske om å
arrangere guidede turer med fjell og andre naturområder som turistmål.
NHO Transport har vært i kontakt med flere aktører i Ålesund og omegn for en
kartlegging av transporttilbudet, noe som viser at tilgangen til eksisterende
løyvehavere for transportdelen er tilstrekkelig, også med kjøretøy på størrelse
med det som beskrives i søknaden. Flere av disse aktørene tilbyr i likhet med
Fjord Guides AS en kommersiell tjeneste, som er avhengig av å transportere
turister til ulike reisemål for å opprettholde sin kommersielle drift.
En kartlegging av aktuelle geografiske område viser at Fjord Guides AS opererer
på steder hvor dagens løyvehavere har god flatedekning. Blant disse finnes
lokale selskaper som Turistbussen Ålesund, Turbilane, 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.
Med referanse til rundskriv N-7/2017 fra Samferdselsdepartementet håper vi
denne vurderingen blir vektlagt, ettersom departementet understreker at det
skal foretas individuelt skjønn i vurderingen av om den tjenesten søknaden er
basert på kan utføres ved bruk av eksisterende løyvehavere. Dispensasjon i
aktuelle søknad vil etter vår oppfatning komme i konflikt med bestillings- og
ruteproduksjoner som i dag har et godt tilbud i Møre og Romsdal fylkeskommune
og omegn, og behøver tilstrekkelig kundegrunnlag for å kunne opprettholdes.»

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 person-bil.
NHO Transport støttar med sin uttale samferdselsutvalet sitt tidlegare vedtak om å
avslå søknaden frå Fjord Guides AS v/Veronika Titova.
Samferdselsdepartementet sitt vedtak av 3. august 2018 inneber ei oppheving av
samferdselsutvalet sitt vedtak i sak SA-25/18 i møte 15. mai 2018.
Forslag til vedtak:
Samferdselsutvalet sitt vedtak i sak SA-25/18 i møte 15. mai 2018 blir oppheva.
Søknad datert 27. februar 2018 frå Fjord Guides AS v/Veronika Titova om
mellombels fritak frå krav om løyve for persontransport med motorvogn med
registreringsnummer BS 41578 registrert for høgst 8 sitjeplasser, i tillegg til
førarsetet, blir imøtekomen.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Arild Fuglseth
samferdselssjef
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