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BLI MED 
PÅ LAGET!

Velkommen til 
Norges Lastebileier-Forbund
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Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er 
Norges største partipolitisk uavhengige 
nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 
for norske virksomheter som driver eller 
administrerer godstransport.

Vår visjon er å ansvarliggjøre alle ledd 
i transportkjeden – fra produsent via 
grossist og detaljist til forbruker. For å få 
dette til har vi definert vårt samfunns- 

oppdrag til å være den samlende kraften som styrker konkur-
ranseevnen til norske transportører. 

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre like konkurransevilkår i 
form av lik håndtering av et tydelig og strengt regelverk for alle 
aktører, det være seg norske eller utenlandske selskaper som 
opererer i Norge. En bærekraftig transportnæring må også være 
lønnsom.

Myndighetene må sørge for regelverket og kontrollen av 
dette. Transportørene må ha systemer og rutiner som sikrer 
at regelverket blir fulgt. Transportkjøperen og vareeieren må  
etterspørre dokumentasjon for at transportørene de kjøper  
tjenester av leverer kvalitet. Sluttkunden – enten det er en 
bedrift eller en privatperson – må være oppmerksom på at de 
også har et ansvar for at varene de får levert på døren eller laste- 
rampen er kommet dit på en ansvarlig måte.

NLF arbeider på mange nivåer for å få dette til. Vi arbeider 
med opplæring og holdninger hos sjåførene og rutiner og syste-
mer hos transportørene. Vi viser kundene våre at de har et juri- 
disk ansvar for å etterspørre lovlig transport. Vi utøver pådriver-
arbeid mot myndigheter og politikere i både Norge og Brussel 
for å sikre et best mulig regelverk. Og vi driver trafikksikkerhets- 
arbeid i alt fra skoleklasser til styrerom.

Slik skaper vi ansvarlig transport – i en fremtidsnæring der det 
er stort behov for arbeidskraft i form av sjåfører, trafikkledere, 
logistikkmedarbeidere og ikke minst, bedriftsledere.

Administrerende direktør
Geir A. Mo

Om NLF:
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ble etablert i 1935 og forbundet representerer 3 200 
bedrifter. Disse besitter 20 000 lastebiler og har 23 000 sysselsatte. NLF er landsdekkende, 
med fylkesavdelinger, regionskontorer og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger sentralt 
i Oslo. Forbundet har 9 regionskontorer spredt utover landet, med ansatte som jobber for 
medlemmene i distriktene, samt et eget kontor i Brussel. Lokale og regionale medlemstreff 
arrangeres flere ganger årlig. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel.

Næringspolitikk:
NLF er næringens stemme i møte med politikere, myndigheter og omverdenen. NLF følger 
med i utviklingen og fanger opp signaler tidlig. Vi har god kontakt med det offentlige, og våre 
argumenter blir hørt. NLF jobber langsiktig. Vi er med i offentlige høringer og samarbeider 
ofte med andre organisasjoner og berørte interessenter i næringen. Det er derfor vi oppnår 
resultater. Som NLF-medlem kan du påvirke hvilke saker forbundet skal fokusere på.

Bli med på laget!

Velkommen til 
Norges Lastebileier-Forbund 

Vår visjon er å 
ansvarliggjøre alle 

 ledd i transportkjeden – fra 
produsent via grossist og 

detaljist til forbruker.
Geir A. Mo
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Dette betyr 
medlemskapet for deg 
NLF arbeider etter fem definerte  strategiske 
mål som er formet etter  retningslinjer fra 
medlemmene selv. Disse dikterer hvilke  
saksområder  som skal prioriteres: 

Like konkurransevilkår
•   Alle aktører i det norske transportmarkedet skal følge  

det samme regelverket.

•   Myndighetenes håndhevelse skal være effektiv og  
sanksjoneringen lik.

•   Stat og kommune går foran som ansvarlig transport- 
kjøper og sikrer gjennom lovgivning og oppfølging at 
også private transportkjøpere ansvarliggjøres.

Bærekraftig transport
•    NLFs medlemsbedrifter tar i bruk den beste tilgjengelige 

teknologien og kjører miljøvennlig og trafikksikkert.

•   Det er behov for realistiske og forutsigbare krav og  
forpliktelser.

Trafikksikre og effektive veier
•   God standard på bygging, drift og vedlikehold er grunn- 

laget for forutsigbar framkommelighet og sikker transport.

•   Vegen er arbeidsplassen og den viktigste faktoren for 
helse, miljø og sikkerhet. 0-visjonen krever trygge veier.

Profesjonelle medlemsbedrifter
•   En profesjonell medlemsbedrift arbeider systematisk  

og målrettet for at bedriftens ansatte opptrer trafikk- 
sikkert og bærekraftig.

•   For å skape konkurransefortrinn for medlemsbedriftene 
må NLF til enhver tid ha nødvendig kunnskap og rett 
kompetanse samt organisatoriske evner.

Ledende medlemsavtaler
•   Ledende medlemsavtaler gir konkurransefordeler og  

er viktig for rekruttering av medlemsbedrifter.

•   Strategisk samarbeid for offensivt å møte endringer  
i verdikjede og forretningsmodeller.

Å være  
NLF-medlem  

signaliserer at du 
er en aktiv part i en 
sunn næring som 

trekker i riktig
retning. 

 
NLF-logoen har 

vært et kvalitets- 
stempel siden

1935.

Julianne Brox

????? Daglig leder Nicolai Jakhelln i 
Jakhelln AS.
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Hvordan bli  
Fair Transport- 
bedrift?
For å bli Fair Transport- 
sertifisert må du være medlem 
i Norges Lastebileier-Forbund. 
Det er nødvendig med god 
kunnskap om din virksomhet 
og bedriftens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Fair Transport-
programmet oppfyller alle krav 
som stilles av  myndighetene, 
samt  innehar en rekke  kriterier 
som sikrer en bærekraftig, sosialt 
ansvarlig og trafikksikker drift. 
Bedriftene mottar opplæring av 
NLFs bedriftsrådgivere og blir 
underlagt årlig revisjon hvor 
en rekke målbare kriterier skal 
dokumenteres.

7

Fair Transport: 
NLFs visjon i praksis
Det viktigste leddet i arbeidet med å profesjonalisere nærin-
gen er å tilby medlemmene verktøy til både å kunne følge opp 
og dokumentere sin egen kvalitet. Gjennom Fair Transport- 
sertifisering kan NLF-bedrifter tydelig markere at de leverer 
ansvarlig transport.

Gjennom utrettelig påvirkningsarbeid over mange år har 
NLF langt på veg lykkes i å formidle budskapet om transport-
kjøpers lovpålagte ansvar ved bestilling av transporttjenester. 
Dette har også myndighetene fulgt opp: Det innføres nå stadig 
strengere krav til hvordan både transportkjøper og transportør 
skal dokumentere at transporten som utføres er trafikksikker,  
utslippsvennlig og sosialt ansvarlig. 

Men hvordan går man frem for å dokumentere denne kval-
iteten? NLF har lenge tilbudt et bredt sortiment av systemer til-
passet både store og små bedrifter, som nå samles under en og 
samme fane: Fair Transport.

Dette er et verktøy som gjør det lettere både for transport- 
kjøpere som ønsker å finne ansvarsbevisste transportører, og 
for transportbedrifter som ønsker å følge opp og dokumentere 
kvalitetsarbeidet. 

VI TAR ANSVAR
Vi tilbyr våre ansatte trygge og gode arbeidsvilkår
Vi følger gjeldende lovverk og forskrifter
Vi innehar den påkrevde kunnskapen og erfaringen
Vi følger etiske retningslinjer

VI KJØRER UTSLIPPSVENNLIG
 Vi er utdannet i miljøvennlig kjøring
 Vi arbeider aktivt for å redusere drivstofforbruket
 Vi har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen
 Vi følger gjeldende kvalitets- og miljøprogrammer

VI KJØRER TRAFIKKSIKKERT
 Vi følger trafikkregler og hastighetsbegrensninger
 Vi følger regler om kjøre- og hviletid
 Vi laster og sikrer godset riktig
 Vi bruker kun godkjente kjøretøy

«Datingside»  
for transportkjøpere og  

transportører
Transportkjøpere som ønsker  

å benytte dokumentert kvalitet fra 
 ansvarlige transportører, settes enkelt  

i kontakt med potensielle bedrifter  
gjennom nettportalen: 

 www.fairtransport.no

Lånekassefinansiert  
lastebilutdanning fra 2019 
Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny finansiering-
sordning for å øke rekrutteringen av sjåfører til last-
ebilnæringen. Lånekassen vil gi lån også til voksne i 
et utdanningsløp til lastebilsjåfør. Vedtaket kommer 
etter aktiv lobbyvirksomhet hovedsakelig fra NLF.

Avblåser planlagt ekstraavgift på tunge 
kjøretøy etter trykk fra NLF 
Opplysningsarbeid og samarbeid blant annet med 
Oslos miljø- og samferdselsbyråd vant frem: Ved 
å vise at luften allerede har blitt mye renere, og at 
dette har sammenheng med høy utskiftning til 
Euro VI-kjøretøy, fikk vi vist at en lavutslippssone vil 

ha liten tilleggseffekt. Byrådet lyttet og avblåste 
ordningen.

Tømmerbiler gis tillatelse til å frakte  
høyballer i forbindelse med fôrkrisen 
Tørken under sommeren 2018 medførte et økt 
behov for å få transportert fôr fra Trøndelag til 
Sør-Norge. NLF foreslo å tillate transport av halm 
på tomme tømmervogntog på tilbakevegen fra 
Nord-Trøndelag til Østerdalen og Gudbrands-
dalen for å avhjelpe transportbehovet. Dette 
godkjente Vegdirektoratet.

 Åpning for prøveprosjekt med lastebiler i 
kollektivfeltet på utvalgte strekninger 
Statens vegvesen gir tommel opp til et prøve-
prosjekt hvor tyngre nyttekjøretøy kan bruke 
kollektivfelt på lik linje med bussene på utvalgte 
strekninger i Østfold. Samtidig blir elbiler henvist 
til vanlige kjørefelt. Modellen vurderes benyttet 
også andre steder hvis effekten viser seg å være 
positiv.

 Innføring av «transportpoliti» 
I en årrekke har NLF arbeidet for etablering av 
en tverretatlig kontroll- og sanksjonsmyndighet, 
populært kalt «transportpolitiet». Nå er målet 
oppnådd: Det utføres i dag regelmessige samar-
beidsaksjoner og erfaringsutvekslinger.

 Skjerpet reaksjon ved overlast på  
varebil klasse B 
Tidligere kunne en kjøre ustraffet med over ett 
tonn overlast på en varebil klasse B. I 2017 tok 
NLF dette opp med myndighetene, og i 2018 er 
det foretatt en regelendring i tråd med forslaget: 
Fra 1. mars skal alle varebiler med over 500 kg 
overvekt anmeldes.

 Formelt forbud mot  regulær ukehvil  
i lastebilen 
Etter mange år med juridiske uklarheter er det nå 
ikke lenger noen tvil: Den regulære ukehvilen kan 
ikke tas i førerhytta. Dette har NLF arbeidet for 
gjennom sitt EU-lobbyorgan i lang tid.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletiden  
under Trident Juncture innvilget 
Alle aktører som drev transport i områder berørt 
av NATO-øvelsen Trident Juncture og som ble 
påvirket av øvelsen fikk dispensasjon fra kjøre-  
og hviletidsreglene. Ordningen kom på plass 
etter søknad fra NLF.

EUs mobilitetspakke 
NLF er gjennom arbeid direkte, og gjennom vårt 
nordiske fellesskap NLA, en sterk pådriver for 
et rettferdig lovverk innenfor grensekryssende 
trafikk. Dette er et veldig viktig arbeid for å styrke 
konkurransekraften til norske transportører.

NLFs arbeid 
gir resultater
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Hvorfor bli 
medlem?

NLF-advokatene
– næringens beste juridiske kompetanse

Advokatfirmaet Vectio DA, populært kalt NLF-advokatene, 
representerer medlemmer både i utenomrettslige og rettslige 
forhandlinger. NLF-advokatene har lang erfaring innen de fleste 
rettslige områder transportnæringen møter: 

•  Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering,  
nedbemanning, permittering, avskjed, lønnskrav, arbeidstid,  
lønnsforhandling)

•  Avtalerett (avtaleutforming, inngåelse, revidering av avtale) 

•  Kontraktsrett (kontraktsutforming, kontraktsforståelse) 

•  Kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr med mer) 

•  Transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse) 

•  Generell forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade) 

•  Vegtrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid med mer) 

•  Fast eiendom 

•  Erstatningsrett (avbrudd, økonomisk tap, yrkesskade) 

•   Selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning) 

NLF-advokatene representerer arbeidsgiver i et stadig økende antall 
arbeidstvister. NLF kan benyttes som mekler i saker, samt påta seg 
oppdrag som voldgiftsdommer i tilfeller hvor det er aktuelt. For å 
sikre gode resultater for medlemmene benytter NLF-advokatene seg 
av den gode tekniske og økonomiske kompetansen i forbundet. 

NLF Arbeidsgiver
– holder deg oppdatert

NLF bistår i lønnsforhandlinger og rettslige problemstillinger. I  
tillegg forhandler NLF direkte med arbeidstakerorganisasjonene 
i tariffrettslige spørsmål, særavtaler og lokale avtaler. I tillegg blir 
bedrifter tilknyttet NLF Arbeidsgiver jevnlig oppdatert på viktige 
arbeidsrettslige spørsmål og får tilgang til kurs og kompetansetilbud.

Trafikksikkerhet 
– et ansvar vi deler

Det viktigste trafikksikkerhetsarbeidet foregår på vegen. 
Imidlertid kan også en bedrift gjøre mye, gjennom riktig 
planlegging, godt vedlikehold, klare regler og gode hold-
ninger. Gjennom programmet If Aktiv sikkerhet bidrar NLF 
med kurstilbud, informasjon og mulighet for forpliktende 
deltakelse i vårt skadeforebyggende holdningsarbeid.  
Sammen bidrar vi til å øke sikkerheten på vegen. Ved å  
benytte If Aktiv sikkerhet er man også langt på veg mot 
 å oppnå Fair Transport-sertifisering.

NLF-Magasinet 
– eget medlemsblad 

NLF-Magasinet er vårt eget medlemsblad med søkelys på 
næringsrelaterte saker, bedrifter, innovasjon og mennesker 
i transportnæringen. NLF-Magasinet har 8 utgaver i året og 
setter stadig viktige saker på dagsordenen som følges opp av 
øvrige bransje- og riksmedier.  NLF-Magasinet gir også en god 
oversikt over NLFs arbeid rundt i Norge.

Digital tilstedeværelse 
– vi når ut til alle! 

Gjennom NLFs satsing i digitale medier og bevisste pressear-
beid er vi svært fremtredende i alle typer medier. Dette gir 
oss god synlighet og vi når ut med våre budskap til et bredt 
publikum.

NLF varebil 
– også for deg  med biler under 3,5 tonn

NLF-medlemskap er ikke bare for de store. Enten du eier én 
varebil eller 20 vogntog, er du en bedriftsleder med stort  
ansvar. 

Driver du lovlig, ervervsmessig godstransport med vare-  
og lastebil  (også egentransport),  er du velkommen som 
medlem av NLF.

Kvalitetssikring –  NLFs bransjestandard 
– KMV gir bedre kontroll og mer fornøyde kunder 

Stadig flere transportbedrifter får nå krav om å dokumentere kvalitet. Spesielt kommer dette fra oppdragsgivere som  
er ISO-godkjente. NLFs Kvalitet og miljø på veg er utviklet spesielt for transportbedriftene. NLFs bransjestandard  
skreddersys for din bedrift slik at du har et nyttig verktøy for å styre hverdagen bedre. Du får bedre kontroll, noe også 
oppdragsgiveren din vil sette pris på.

KMV-systemet kan også brukes til å ISO-sertifisere din bedrift etter 39001 Trafikksikkerhetsstandard, og innehar alle 
komponenter for å oppnå  Fair Transport-sertifisering.

NLFs bransjestandard Kvalitet og miljø på veg (KMV) er en selvfølge for alle som ønsker å kunne legge fram  
dokumentasjon overfor oppdragsgivere, mulige samarbeidspartnere og kontrollører fra bl.a. Arbeidstilsynet.  
Bransjestandarden tilbys nå i praktisk nettutgave.

 

Kollegahjelpen 
– nærmest når du trenger det mest 

Kollegahjelpen er en frivillig støtteordning for  
medlemmer og deres sjåfører som har vært utsatt for 

en ulykke. Kollegahjelperne har fått opplæring i å støtte 
andre i krisesituasjoner og har avlagt taushetsløfte. NLF 
har også avtale med sjømannskirken om kollegahjelp i 

utlandet. NLF-medlemmer som er kunder i If  
tilbys gratis psykologvakt. Mange lastebilsjåfører  

kan takke Kollegahjelpen for at de fortsatt  
er i jobb i dag. 

Styreleder og  
Kollegahjelper Tore Velten
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Medlems-
fordeler
Her er det penger å spare! 
Her er en liten oversikt over bedriftene vi har 
avtale med i dag og noen av medlemsfordelene. 
På våre nettsider www.lastebil.no finner du alle 
våre avtaler.

NLF forhandler på vegne av mange medlemmer og oppnår  
derfor ofte betingelser som en enkelt bedrift ikke har tilgang  
til. Det er opp til deg om du vil benytte deg  av tilbudet, men 
mange sier at jo mer de benytter medlemsavtalene, jo mer  
tilfredse blir de. 

NLFs viktigste medlemsavtaler er for tiden: If Skadeforsikring, 
Cirkle K, Telenor, Nordea Finans AS, Dekkmann, Transport- 
kompetanse og Würth. 

En del av våre medlemsavtaler gir også gunstige tilbud til 
NLF-medlemmenes ansatte. Dette kan være et virkemiddel 
for å holde på god arbeidskraft. 

Med skadeforsikring, 
helseforsikring og pensjons-

forsikring er If totalleverandør av 
forsikringsprodukter til NLF. 

Gjennom mange år er det utviklet 
produkter og tilbud som ingen andre 

i markedet kan tilby.

Som ansatt i en NLF-bedrift 
gir If et svært godt tilbud på dine 

private forsikringer.

IF-fordel
Bil eller bolig/innboforsikring 

10% rabatt
Bil OG bolig 15% rabatt

I tillegg til If-fordel får 
du en ekstra rabatt på 8-10%  
gjennom NLF-avtalen – husk  
å oppgi avtale nummerr 653  

når du ringer 02400.

Har du mer enn tre  
forsikringer, får du også tilbud om 

fast rådgiver.

Med Norges største  
stasjonsnettverk tilbyr Cirkle K 
meget gode betingelser både  
til bedrifter og ansatte på en  

rekke produkter. 

Gratis-Koppen
Som NLF-medlem mottar  

din bedrift en kaffekopp per  
aktivt Truckkort.

Truckers Club
 GRATIS for 

NLF-medlemmer.  
Betal kun for parkering  

til rabattert pris.

Med NLF-avtalen oppnår du gode  
rabatter på telefoni og internett fra 
Telenor. 

Gjennom forhandlerkjeden Mobit kan 
dere anskaffe mobiltelefoner samt IT- 
og bedriftsløsninger som er tilpasset 
transportbransjen.

Lån eller leasing til ny bil?
Sjekk med Nordea Finans.
Konkurransedyktige priser 

og høy kompetanse!

Som NLF-medlem får du gode 
betingelser på mer enn 120 000 

kvalitetsprodukter.

Würth gjør det enklere for fagfolk  
å gjøre en god jobb.

Med sitt utrolige utvalg er  
Würth den rette samarbeids- 

partneren. Ta kontakt, så får du  
også et godt NLF-tilbud.

Dekkmann AS tilbyr  
topp produkter fra ledende  
dekkmerker og leverer alle  

typer dekk til alle typer kjøretøy  
fra over 60 avdelinger  

i Norge. 

Med høy dekkfaglig  
kompetanse vil du som  

NLF-medlem alltid få de rette 
rådene hos Dekkmann.

Alle ansatte i  
NLF-medlemsbedrifter  

får  20% rabatt på følgende  
dekkmerker: Continental,  

BestDrive, General og 
 Gislaved.

Transportkompetanse er NLFs hoved-
samarbeidspartner og leverandør av 
alle typer kursløsninger, YSK – ADR 
og annet. Førerkort i alle klasser og 

driftsstøttefunksjoner gjennom våre 
bedriftstilpassede oppdragsavtaler.

Benytt deg av 
de gode medlems-

tilbudene

BRUK NLF-
KORTET!

Hovedsamarbeidspartnere:

Øvrige samarbeidspartnere:



Hvordan 
blir jeg medlem?

For mer informasjon om  
medlemskap, gå inn på  

www.lastebil.no  
eller kontakt oss på 

tlf: 415 44 100

Postboks 7134, St. Olavs Plass 0130 OSLO
Telefon: 415 44 100  •  E-post: post@lastebil.no
www.facebook.com/lastebil 

www.lastebil.no                              www.fairtransport.no

Hvem kan  
bli medlem 

av NLF?
NLF-medlemskap er både  

nyttig og viktig, uavhengig  av  
størrelse på bedriften eller typen 

transport du driver. Uansett 
 om du eier en varebil eller  

100 vogntog, er du en bedrifts-
leder med stort ansvar. Driver  

du lovlig, ervervsmessig gods- 
transport med vare- og/eller  

lastebil (herunder også egen-
transport) i Norge, er du hjertelig  

velkommen som medlem 
av NLF.

Hva koster det?
Medlemskontingenten i NLF varierer  
etter størrelse  på bedriften, beregnet ut ifra 
antall biler, og hvor i  landet den er lokalisert. 
Kontingenten ligger på  ca. kr.  6 000 for en 
enbilsbedrift, med et påslag per  bil utover 
dette. Bilpåslaget stopper ved 25 biler.   
Hele beløpet kan utgiftsføres.


