Se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Drift og vedlikehold

Saksbehandler/telefon:
Dag Hole / 90109101

Vår referanse:
22/29398-1

Deres referanse:

Vår dato:

24.02.2022

Høringsbrev - Endringer i YTL - Behandlingsgrunnlag ved billettering på ferje
På vegne av Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen med dette på høring forslag
til endringer i yrkestransportloven.
Innhold i høringen
Høringen inneholder forslag om å gi offentlige myndigheter, selskap eller andre juridiske
personer som er gitt løyve for persontransport med fartøy i rute hjemmel til å behandle

personopplysninger når det er nødvendig for utføre oppgaver gitt i, eller med hjemmel i

yrkestransportlova eller for å oppfylle internasjonale forpliktelser under lovens virkeområde,

videre bes det om hjemmel for å behandle personopplysninger i forbindelse med billettering
på ferje.

Statens vegvesen har nylig gjennomført en høring på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
angående endringer i yrkestransportloven i forbindelse med gjennomføring av enkelte

rettsakter i EUs mobilitetspakke del 1. I denne forbindelse er det særlig foreslåtte § 39 a i
yrkestransportloven om behandling av personopplysninger som påvirker og har nær
sammenheng med gjeldende høringsforslag. Statens vegvesen ønsker i dette

høringsforslaget å foreslå enkelte endringer til forslaget til nevnte bestemmelse, samt

foreslå at den blir plassert som ny § 29 b. I det følgende vil derfor bestemmelsen bli omtalt
som § 29 b, og ikke § 39 a. Det kan leses mer om den opprinnelige høringen her:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing---gjennomforing-av-

mobilitetspakken/

I tillegg foreslår Statens vegvesen en ny bestemmelse som er ment å dekke behovet for
behandling av personopplysninger ved billettering på ferje i normalsituasjoner.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse
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Høringsnotat, forslag til endringsforskrift og liste over høringsinstanser følger som vedlegg
til dette høringsbrevet. Dokumentene er også tilgjengelige på våre nettsider
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/
Høringssvar og frist
Høringssvar kan enten

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider,
• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller

• sendes pr. post til:

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vennligst oppgi vårt referansenummer 22/29398 dersom høringssvar sendes inn på e-post
eller pr. post.
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for oversendelse av
høringen til berørte underinstanser. Høringsinstansene kan gjerne videreformidle høringen
til andre aktuelle interessenter som ikke står på høringslisten.

Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 7. april 2022. Svar som

kommer inn etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.

Med hilsen

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Distribusjonsliste

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter
AtB AS

Barne- og familiedepartementet

Bastø Fosen AS

Bjørkeli ferjerederi

Bompengeselskap Nord AS
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Boreal Norge AS
Boreal Sjø
BroBIZZ

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ferde AS

Finansdepartementet
Finanstilsynet
Fjellinjen AS
Fjord 1 AS
Flyt AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

FosenNamsos Sjø
Fremtind Service
Gulenskyss

Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kollektivtrafikkforeningen
Kolombus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub
KS

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes forening
LeasePlan

Maskinentreprenørenes Forbund

Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Transportarbeiderforbund (NTF)
Norled AS

Norsk Bobil og Caravan Club
Norsk bobilforening
Norsk elbilforening

Norsk Sjømannsforbund

4
Norsk Tjenestemannslag

Nærings- og fiskeridepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Osterøy Ferjeselskap AS
Regelrådet

Rogaland fylkeskommune
Rødne Fjord Cruise
Sivilombudet

Sjøfartsdirektoratet
Skyss

Skyttel AS

SkyttelPASS AS
Tolltickets

Torghatten Nord

Torghatten Trafikkselskap AS
Transportklagenemnda

Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vegamot AS

Vegfinans AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Vidar Hop Skyssbåter

Viken fylkeskommune
Wergeland

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Øresundbron

