
Cabotage i Norge för turistbussar - Nettbuss ljuger och BR jamsa med

Striden i Norge trappas upp för den nya lagen om Cabotage regler, det var föreningen Sveriges 
Bussresearrangörer som reagerade först och fick igång debatten tyvärr försent, vårt svenska förbund 
BR lyste sedvanlig med sitt frånvarande, först nu när det blivit knivigt och medlemsföretaget 
NETTBUSS i Norge som ligger bakom beställningsarbetet med förvanskad sanning fick med sig 
Norska bussförare facket och bussförbund att stöda agerandet hos Samferdseldepartementet för att 
få igenom en begränsning där EU reseföretag kör med egna turistbussar sina resenärer man skapa i 
hemlandet. 
Nu kommer oinvigde och påstår att Norge inte är med i EU, fel, Norge är med till ca 80% och har 
undertecknat de flesta EU avtalen, har eget folk i EU kommissionen men får inte rösta, Norge 
betalar ett betydande belopp för sitt nästan medlemskap.

Att intresset nu finns i Sverige och BR skall ge information beror nog mest på att Nettbuss som 
också är medlem i BR vill ha det så, förmodligen för att rättfärdiga sitt agerande. Det är onekligen 
inte första gången storbolagen låter BR agera på beställning.

Påståendet att Frankrike har haft en liknande begränsning som den som den norska regeringen 
infört, är också en osanning med råge, när nya lagar sätts i kraft på direktiv av EU som skall 
implementeras i den nationella lagstiftningen så finns det alltid övergångsregler vilket Frankrike tog 
i anspråk. Det innebär inte att Frankrike kan ha kvar den mer än fram till 2013.  

Efter anmälan från bland annat tyska förbundet RDA har EU-kommissionen tagit upp frågan på nytt 
och ifrågasatt giltigheten i de franska reglerna. Med bakgrund av detta inför Norge motsvarande 
regelverk som inte är tillåtet. Det är vad föreningen Sveriges Bussresearrangörer tillskrivit Norska 
myndigheten som utlöst ett febrilt arbete i Norge där olika förbund slåss mot varandra och Norsk 
media med Tidningens Dagens Näringsliv ledare skribent i spetsen påtalat felaktigheten med det 
nya regelverket.

Föreningen Sveriges Bussresearrangörer påpekade för Samferdseldepartementet att varje ingrepp 
som stryper den fria konkurrensen inom EU är fel och kontraproduktiv. En lag som etableras har en 
förmåga snart glida iväg och kan sedan tolkas hur som helst, det kan vi inte tillåta, ingen vet idag 
hur marknaden ser ut om 5, 10 år, även om svenska turistbussar inte drabbas idag men vad händer i 
framtiden? Norska turistbuss företag använder sig flitig av rätten att hämta resenärer i olika länder, 
med rätta, det är vad fri konkurrens går ut på. Att tala om löndedumpning etc är en skär lögn, när 
man i andra länder har en annorlunda lönesättning med netto löner etc men vad förväntar man sig 
av företagsledare som gärna dumpar den svenska marknaden som slår ut svenska småföretagare, 
själv får statsbidrag i Norge för att kunna fortsätta med denna dumpning, det är socialt oansvarigt 
och skall Nettbuss folket få det hett om öronen, det går inte att lurar alla utan ansvar.

Lite utdrag från Norge:
Nå barker altså landsforeningene sammen.

NHO Reiseliv bagatelliserer skadevirkningene av kabotasje i et nytt brev til Vestlandet. De synes 
rett og slett ikke alarm-ropene om prisnivå/prisøkninger og reduksjoner fra Sør-Europa er så 
imponerende.
Fortsatt vanskelig å skjønne hvorfor de ikke kan trekke sin støtte til fireukers-regelen, men det 
virker som dette nå er en ren prestisjesak.

Med vennlig hilsen
Hilde Charlotte Solheim
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