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Transportkjøpers Ansvar

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må 
kjenne, og forholde seg til. 

Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle 
lovbrudd, og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid 
med bestemmelsene.

Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning: 
«Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er 
bestemt».

Ny Straffelov trådte i kraft i 2015.



Straffeloven 2005 §15

• Nytt i straffeloven 2005 er en generell medvirkningsbestemmelse i §
15. 
Anvendelsesområdet til § 15 følger av § 1, hvoretter bestemmelsene i 
første del gjelder for alle straffbare handlinger «når ikke annet er 
bestemt eller i medhold av lov eller følger av tolking». 

Bestemmelsen gjelder altså også på spesiallovgivningens område. 

Med § 15 innføres derfor et generelt medvirkningsansvar for lover 
på områder som har manglet en egen bestemmelse om 
medvirkning. 



Medvirkeransvar

Transportkjøper har ansvar for å medvirke til at den transport som utføres i relasjon 
til deres drift gjennomføres på en forsvarlig måte, innenfor det regelverk som til 
enhver tid er gjeldende.

Eksempelvis vil dette kunne innebære en aktiv medvirkning til at; 
• kjøretøy og utstyr som benyttes til transporten er i teknisk god stand, og at de er utstyrt med 

f.eks. påkrevd type dekk og kjetting.

• kjøre- og hviletidsbestemmelsene overholdes

• sikring av lasten er hensiktsmessig og i henhold til regelverket

• arbeidstiden er i henhold til bestemmelsene i AML/FATS

• regelverket om kabotasjekjøring overholdes

• transport av farlig gods utføres av godkjent transportør, og i henhold til de regler som gjelder for 
slik transport.



Informasjon og Påseplikt

Dette hjemles i Forskrift om informasjon- og påseplikt. 

Informasjonsplikt – informasjon om lønns- og arbeidsvilkår.

Påseplikt – tiltak for å kontrollere det Informasjonsplikten angir

Transportkjøper kan ikke lovlig avtale seg bort fra straffeansvaret!
Informasjons- og påseplikt gjelder kun ett ledd ned.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at påseplikten etterleves.





Prosessbeskrivelse

Ståsted/

GAP-analyse

• Oversikt: transportomfang, godstyper, transportører, 
transportavtaler, eksisterende rutiner/praksis, kompetanse på 
lover/regelverk, kompetanse relatert til tekniske/faglige 
utfordringer knyttet til transport av gods, etc.

Rutiner/

Lukking 
systemavvik

• Etablering av system/rutiner. Etablere et 
helhetlig og effektivt system for ivaretagelse av 
selskapets Påseplikt og Medvirkeransvar.  
Transportøravtaler, skriftlige rutiner/prosedyrer, 
opplæring/kompetanse, avvikshåndtering, etc.

Gjennomføring • Opparbeide 
dokumentasjon



Informasjons- og påseplikt

• Informasjonsplikt:
• Foreligger det transportøravtale?

• Er informasjonsplikten ivaretatt? 

• Påseplikt:
• Påseplikt må hjemles i transportøravtalen

• Etablere nødvendige rutiner for å utøve påseplikt i bedriften
• Skal dokumenteres skriftlig fra transportøren at de utøver sin transport iht. regelverket

• Oppdragsgiver må kvalitetssikre aktivt gjennom stikkprøvekontroll
• arbeidsavtaler, lønnsslipper, timeregistrering, etc



Medvirkeransvar
Medvirkeransvar uavhengig av om en er oppdragsgiver

• Straffeloven

• Kjøre-/hviletid: Foretak, Avsendere, Speditører, Turoperatører, Hovedleverandører, Underleverandører 
og Førerformidlingsbyråer

• FATS: Avsendere, Speditører, Leverandører, Oppdragsgiver og andre ledd i transportkjeden

Viktig at Transportøravtale innbefatter tilstrekkelig hjemmel til å utføre ansvar

Eksempler:

• Dokumentert internkontroll på kjøre-/hviletid og arbeidstid

• Lastsikring

• Opplæring/førerkvalifikasjoner

• Kjøretøyteknisk

• Kvalitetssikring av pris og gjennomføringsmodell i forbindelse med anbud/avtaler



Anbefaling til Oppdragsgiver

Transportkompetanse anbefaler som et minimum:

• Skriftlig transportavtale på regelmessige transportoppdrag
• Informasjonsplikt + hjemmel til å utøve Påse-plikt

• Reaksjonsform ved avvik skal beskrives i kontrakt

• Antall underleverandører

• System for innhenting av dokumentasjon fra hovedleverandør på at de opererer 
innenfor gjeldende regelverk

• Skriftlige rutiner og kompetanse som sikrer ivaretakelse av Medvirkeransvaret

• System for å dokumentere arbeidet overfor myndighetene/kontrollinstanser



Vil du vite mer, ta kontakt med oss..

Transportkompetanse Haugesund AS

• Mail: 
• post@transportkompetanse.no eller 

• svein.vetrhus@transportkompetanse.no

• Telefon: 97102242

mailto:post@transportkompetanse.no
mailto:svein.vetrhus@transportkompetanse.no


Takk for 
oppmerksomheten 


