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Køprising – Utkast til forskrift til vegtrafikklovens § 7a 

Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund 
 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev datert 02.07.10 vedrørende høring på utkast 

til forskrift til vegtrafikklovens § 7a om køprising. 

 

NLF er forberedt på at det på sikt kan bli innført køprising når det er dokumentert kø- og/eller 

miljøproblemer av et visst omfang i norske storbyer. NLF ser at dette kan være et virkemiddel 

for å bedre fremkommeligheten og/eller redusere miljøproblemer. 

 

Forskriftsutkastet 

Forskriftsutkastet er kalt ”forskrift om køprising” (ikke vegprising), fordi ”vegprising” kan 

omfatte flere forhold enn det som er intensjonen med bestemmelsen i vegtrafikkloven – dvs. å 

løse kø- og miljøproblemer. Vegprising kan også innebære at trafikantene betaler for 

kostnader knyttet til vegslitasje og trafikkulykker. Dette er andre (eksterne) kostnader som 

trafikantene påfører samfunnet enn de som er knyttet til køer og lokal forurensning. Køprising 

blir dermed et mer presist begrep. Kø- og forurensningsprising hadde kanskje vært et enda 

mer presist begrep. 

 

Definisjon og formål 

Formålet er å regulere trafikken for å redusere køer og lokal luftforurensning. Det kommer 

ikke tydelig frem i høringsnotatet om køprising også kan være aktuelt i tilfeller der man enten 

har køproblemer eller lokale miljøproblemer.  

 

Vilkår 

Det foreslås i forskriftsutkastet at ”køprising kan innføres i byområder der det kan 

dokumenteres reelle kø- og miljøproblemer, og hvor det kan forventes at dette er et effektivt 

positivt virkemiddel”. NLF er tilfreds med at det ikke blir ”fritt frem” å innføre ordningen, 

men at det vil kreves både dokumentasjon av problemer og bedring av kollektivtilbudet før 

ordningen settes i gang. Det er betryggende at det skal kreves dokumentasjon av problemer 

før køprising kan innføres.  
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Forholdet mellom køprising og bompenger er omtalt i forarbeidene til lovbestemmelsen, men 

er ikke foreslått regulert nærmere i forskriften. I forarbeidene kommer det frem at bomringer 

rundt de store byene må avvikles eller reforhandles før køprising kan tas i bruk. Dette foreslås 

opprettholdt som betingelse for forskriften. NLF krever at bomringer skal avvikles før 

køprising innføres og at dette forskriftsfestes, og at begrepet ”reforhandling” ikke tas med i 

forskriften da det bør unngås begreper som kan tolkes vidt.  

 

Drift, styring og rapportering 

Det foreslås at et aksjeselskap hovedsakelig eid av berørt(e) kommune(r) og fylkeskommune 

skal forvalte køprisordningen, men at det bør vurderes felles drift med eventuelle etablerte 

bompengeselskaper i nærheten. NLF krever at regionale bompengeselskaper (eventuelt et 

nasjonalt bompengeselskap) skal forvalte køprisordningen ut fra tankegangen om mest mulig 

effektiv drift. 

 

NLF krever at det oppnevnes en representant fra lastebilnæringen i styringsgruppen som skal 

være tilknyttet aksjeselskaper som skal kreve inn midler fra køprising. Det er viktig at 

representanter fra lastebilnæringen også deltar i utredningsarbeidet der det skal analyseres om 

det er behov for å innføre køprising. 

 

Fordeling og bruk av inntekter 

Det følger av lovbestemmelsen at nettoinntektene fra køprising skal fordeles mellom staten og 

kommuner/fylker (tilnærmet lik fordeling) og at nettoinntektene skal benyttes til 

transportformål i det berørte området. Forslaget til forskrift innebærer at ”fordelingen av 

inntektene mellom og innen forvaltningsnivåene skal fastsettes i det enkelte tilfelle på 

bakgrunn av de transportoppgaver som skal løses i det berørte området”. NLF støtter at dette 

forskriftsfestes, slik at det ikke er noen tvil om at pengene skal brukes til transportformål.  

 

Fastsettelse av takst 

Forarbeidene har forutsatt at det skal utarbeides forskrifter om takster og fastsettelse av disse. 

Hensikten med køprising (trafikkreduksjon) er helt annerledes enn for bompenger 

(finansiering av prosjekter), slik at det ikke – som for bompengeprosjekter – foreslås et 

system der man legger frem et konkret takstforslag for Stortinget. NLF støtter forslaget om at 

takstsystemet må gi mulighet for å regulere takstene opp/ned avhengig av måloppnåelse og ut 

fra ”eksterne kostnader” knyttet til køer og luftforurensning.  

 

NLF krever at køprising opphører på tidspunkter uten kø eller miljøproblemer. Det kan være 

miljøgrunner til at tunge kjøretøyer skal betale mer enn lette, men køer gir etter NLFs syn 

ikke grunnlag for slik differensiering. Det betyr at det må være lik takst for lette og tunge 

kjøretøyer når begrunnelsen for køprising er køproblemer. Gradering etter årstid er logisk og 

riktig. Det må presiseres at ordningen med køprising må opphøre når problemene som 

ordningen bygger på, ikke lenger eksisterer. 

 

Det savnes en redegjørelse for hva som vil skje med betalingsforpliktelsene til 

bompengeselskapene dersom bomringene avvikles.  

 

Betalingsplikt og rabattordning 

Det legges opp til etterskuddsvis, helautomatisk betalingsordning med 10 prosent rabatt for de 

som har brikke. NLF støtter dette forslaget om etterskuddsvis fakturering basert på faktisk 

kjøring, men det må forskriftsfestes at det skal være maksimal rabattsats som ikke er bundet 

til 10 prosent.  
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Det foreslås videre at manglende oppgjør følger de alminnelige reglene om inndriving av 

pengekrav. For norske og svenske kjøretøyer er dette uproblematisk, men det vil oppstå 

samme problem her som i dagens automatiske bomstasjoner der andre utenlandske kjøretøyer 

kan ”snike”. NLF krever derfor at det innføres en ordning med obligatorisk AutoPASS-brikke 

for alle kjøretøyer, også lette. Det er viktig at alle lette kjøretøyer betaler avgiften, slik at kø- 

og/ eller miljøproblemene kan løses som tenkt. Det vil være slik at det er privatbilistene som i 

størst grad vil kunne velge kjøreruter, tidspunkter og transportmiddel. Næringstransporten 

styres av andre mekanismer enn køprising. 

 

 

 
Brevet sendes kun elektronisk. 

 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

 

 

 

Olav Slaatsveen      Terje Grytbakk 

Adm. direktør       Fagsjef veg og samferdsel 


