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HØRINGSBREV – FORSLAG TIL ENDRING I YRKESTRANSPORTLOVA OM HANDTERING AV 
PERSONOPPLYSNINGER

Det vises til høringsnotat datert 23. februar 2022 fra Statens vegvesen der det vert lagt fram forslag 
om endringer i yrkestransportloven. Forslaget innebærer at offentlige myndigheter, selskap eller 
andre juridiske personer, som etter yrkestransportloven er gitt løyve for persontransport med fartøy 
i rute, kan behandle personopplysninger når det er nødvendig for utføre oppgaver hjemlet i 
yrkestransportloven. I tillegg omfatter forslaget lovhjemmel for behandling av personopplysninger i 
forbindelse med billettering på ferje. 

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, 
kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers 
liv. Misjonen vår er å kjenne kundenes behov og stadig skape bedre muligheter til å bevege seg fritt
på en bærekraftig måte. Rollen vår er å være arkitekten bak tekniske løsninger som knytter ulike
mobilitetsformer sammen med det faktiske kundebehovet. Foreningen består av fylkeskommuner og
fylkeskommunale administrasjonsselskap som har ansvar for drift av om lag 115 av landets 130
fergesamband.

Som følge av smitteutbruddet mars 2020 ble billettering med kort og kontanter erstattet med en 
løsning der mannskapet med en håndholdt enhet leser kjøretøyets kjennemerke, som fastslår om 
kjøretøyet har en rabattgivende avtale eller ikke. Dersom kjøretøyet ikke har brikke med AutoPASS-
avtale, sendes det en faktura til kjøretøyets eier på reisens kostnad i fullpris, men uten fakturagebyr. 
Metoden tilsvarer bompengeinnkreving på vei.  

Fylkeskommunene har god erfaring med denne løsningen. Billetteringsprosessen er blitt mer effektiv, 
kundevennlig og forutsigbar for alle parter. Ordningen har derfor vært et stort framskritt og det vil 
være svært uheldig å måtte gå tilbake til tidligere billetteringsløsninger. En lovendring som gir adgang 
for fylkeskommunene til å be operatørene videreføre dagens ordning er derfor svært ønskelig. 



 

Kollektivtrafikkforeningen støtter Statens vegvesens forslag til lovendring og opplever at forslaget vil 
gi muligheter som vil komme fergeoperatørene, fylkeskommunene og ikke minst de reisende til 
gode.  
 

 

Med vennlig hilsen 
Kollektivtrafikkforeningen 

Olov Grøtting 
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