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Høring - Forslag til endring i forskrift om busspassasjerrettigheter 

 

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i forskrift av 25. 

februar 2016 nr. 193 om busspassasjerrettigheter. 

 

Det er innført lovendringer i yrkestransportloven § 32 a Passasjerrettar som trådte i kraft 1. 

juli 2020. Endringene skjer på bakgrunn av gjennomføring av forordning 2017/2394 om 

forbrukersamarbeid. Forordning 2017/2394 erstatter forordning 2006/2004. Disse 

endringene medfører et behov for å endre forskrift om busspassasjerrettigheter slik at den 

er i tråd med lovbestemmelsen.  

 

Forskriftsendringene som utledes av endringene i yrkestransportloven § 32 a innebærer 

ingen vesentlige materielle endringer hva gjelder plikter for de som omfattes av forskrift om 

busspassasjerrettigheter. Endringene er dels av teknisk art (endring i henvisninger til loven) 

og innebærer dels en konkretisering av håndhevingsbestemmelsene, samt innføring av 

forvaltningsreaksjonene tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. 

 

Høringsdokumentene 

Høringsnotatet er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på 

våre nettsider www.vegvesen.no/hoeringer: 

• Vedlegg 1 - Høringsnotat 

• Vedlegg 2 – Forslag til endringsforskrift 

• Vedlegg 3 – Høringsinstanser 

 

Vi gjør høringsinstansene oppmerksomme på at høringsoppsummeringen kun vil bli 

tilgjengeliggjort på www.vegvesen.no/hoeringer. 

http://www.vegvesen.no/hoeringer
http://www.vegvesen.no/hoeringer
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Høringsfrist 

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 10. juni 2022. Svar som kommer inn etter 

denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. 

 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill lastes opp elektronisk under selve 

høringen på våre nettsider eller sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no. Alternativt 

kan innspill sendes pr. post til: 

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 LILLEHAMMER 

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 20/218741 både når høringssvar sendes inn på e-

post og pr. post. 

 

Dersom noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem. 

 

Dersom det oppdages at vi har uteglemt sentrale høringsinstanser som burde vært på 

høringslisten, ber vi om tilbakemelding på dette. 

 

 

Trafikant og kjøretøy 

Fag Tilsyn 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Monika Omholt 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


