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Forslag til endring i forskrift om transport med ferje 
  
 
Forskrift om transport med ferje § 3, første ledd, lyder: 
 
”Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre 
ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og 
vekthensyn.” 
 
Når farlig gods transporteres med fartøy, har Sjøfartsdirektoratet pga. sikkerheten fastsatt 
betydelige begrensninger på antall passasjerer som kan være med på samme overfart. Dette 
gir i enkelte tilfeller betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje. For redusere 
disse ulempene foreslår Vegdirektoratet at forskriftens ordlyd endres slik at ferjefører gis 
anledning til å gjøre unntak fra køprinsippet for motorvogner med farlig last. 
 
For å sikre en viss forutsigbarhet for transportører med farlig gods dersom denne endringen i 
forskriften blir vedtatt, vil det bli vurdert å etablere ordninger der transportører av farlig gods 
kan forhåndsmelde slik transport til rederi/ferje. Rederi/ferje kan da henvise transportøren til 
en avgang med antatt liten trafikk. 
 
Vegdirektoratet foreslår følgende endringsforskrift: 
 
Forskrift om endring av forskrift av 26. mars 2003 nr. 403 om transport med ferje 
 
Fastsatt av Samferdselsdepartementet … med hjemmel i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om 
yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 31, jf. lov av 21. juni 2002 nr. 45 om 
yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 33. 
 
I forskrift av 26. mars 2003 nr. 403 om transport med ferje gjøres følgende endring: 
 
§ 3 skal lyde: 
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§ 3. Fortrinnsrett  
       Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med 
mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og 
vekthensyn. Ferjefører kan gjøre unntak fra køprinsippet for motorvogn med farlig last, når 
dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje. 
       Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilretterbiler 
i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også 
på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i 
næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.  
       Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på 
uoppsettelig tjenestereise.  
       Regionvegkontoret kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller.  
       Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, 
bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige 
transporter skal alltid gå foran.  
0 Endret ved forskrift 24 juni 2004 nr. 976.  

 
 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
De endringene som foreslåes vil kunne gi noe økte kostnader for transportører av farlig gods. 
Disse kostandene vil kunne reduseres ved bedre planlegging av transporter slik at disse kan 
foregå til tider med mindre annen trafikk. Forøvrig er endringene som foreslåes  hovedsakelig 
av praktisk karakter og Vegdirektoratet regner ikke med at endringene vil medføre 
økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 
 
Tidsfrist for høringsuttalelse 
 
Det anmodes om at høringsinstansene forelegger høringsutkastet for sine respektive 
underliggende etater, og at regionvegkontorene forelegger høringsutkastet for eventuelle 
lokale interessenter. 
 
Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Vegdirektoratet innen 25. juni 2010. 
 
 
 
 
Veg- og transportavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Erik Hauer 
Direktør 
 Morten Rannem  
 
 
2 vedlegg 
 
Kopi: Samferdselsdepartementet 
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Eksterne mottakere:   
Ifølge adresseliste 
  
 

  

Interne mottakere: 
0.Postmottak midt 
0.Postmottak nord 
0.Postmottak øst 
0.Postmottak sør 
0.Postmottak vest 
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