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Revisjon av Riksregulativ for ferjetakster 2013 

Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund  
 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev datert 03.07.12 vedrørende revisjon av 

riksregulativ for ferjetakster 2013. Våre innspill følger nedenfor. Avslutningsvis tar vi opp 

forhold som mer indirekte gjelder riksregulativet for ferjetakster. 

 

1. TAKSTBESTEMMELSER 

 

1.6 NLF foreslår at dobbel takst først gjøres gjeldende fra bredder på 3 meter og over, 

men under forutsetning av at kjøretøyet tar opp ekstra plass(er). Dette har sammenheng med 

at personbiler kan ha tilhenger/campingvogn som er inntil 2,6 meter bred uten å måtte betale 

dobbel takst, noe som er en breddeutvidelse på ca. 30 %. Vi krever at samme logikk brukes på 

tyngre kjøretøyer, og da skal den doble taksten først komme når bredden er minimum 3 meter.  

 

Spesialtransporter 

Spesialtransporter betaler dobbel takst, men opplever i mange tilfeller at ferjemannskapet 

dirigerer bilene slik at de skal ta minst mulig plass. Dette fører ofte til småuhell der 

lastebileierne ender opp med regningen. Vi antar at begrunnelsen for dobbel takst er at man 

tar tilnærmet ”dobbelt” så stor plass, og da bør man få disponere plass deretter også. Det 

trenger ikke nødvendigvis være dobbelt så stor plass, men stor nok til å unngå 

trengselspåkjørsler. 

 

1.8 NLF foreslår at vogntog over 22 meter betaler én voksenbillett pr. påbegynt 

løpemeter, slik som det gjøres for overhengende last/påmontert utstyr. (Jf pkt 1.9 i 

riksregulativet) 

 

1.9 NLF vil påpeke at denne regelen praktiseres ulikt fra ferjeselskap til ferjeselskap, og 

også innen sammen ferjeselskap. Vi mener dette kan skyldes manglende opplæring, og vil 

oppfordre ferjeselskapene til å gjøre regelen bedre kjent for ferjemannskapene. 

 

12. ELEKTRONISK BILLETTERING 

 

12.3 Verdikort for kjøretøy 

 

Verdikortet medfører flere utfordringer, noe vi ønsker å redegjøre for her.  

 

Med verdikort må lastebilbedriftene få sjåførene til å ta vare på alle kvitteringer fra 

ferjeturene for å kunne få momsfradrag, noe som er tungvint. Dessuten er det lett for at 
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kvitteringer blir borte. Administrativt er det bortimot umulig å tilfredsstille 

skattemyndighetenes krav til korrekt bilregnskap ved bruk av verdikort. 

 

Det har vist seg at oppfylling av verdikortet har medført en del praktiske utfordringer for 

lastebilnæringen, fordi det ikke har vært mulig å betale via nettbank eller andre nettløsninger. 

Medbringing av kontanter eller utlån av firmakredittkort til sjåfører er lite ønskelig da det her 

er snakk om beløp på 22 600 kr. pr. vogntog. Det må bli slik at internett også kan brukes til 

dette formålet. Vi har fått opplyst av Fjord1 MRF at de har opsjon på slike betalingsløsninger. 

Vi krever at Statens vegvesen gjør noe for at ferjeselskaper skal utløse slike opsjoner snarest. 

Dette må kreves i alle nye anbudsutlysninger. 

 

En annen utfordring gjelder tap av verdier. Når verdikortet er fylt opp, er dette å regne som et 

verdipapir, men det har i praksis ikke noen sikkerhet mot misbruk da det ikke er nødvendig 

med kode ved bruk. Dersom verdikortet blir borte, er beløpet tapt. Er det mulig å gjøre noe for 

å hindre slikt misbruk?  

 

Videre er det slik at dersom et ferjeselskap går konkurs, vil korteierne tape pengene på kortet. 

På oss virker det som om praksisen med forskuddsbetaling henger igjen fra den gangen 

ferjeselskapene var myndighetsforvaltere og ikke egne juridiske enheter. NLF ber om at 

praksisen med forskuddsbetaling blir vurdert opp mot det nye organisatoriske rammeverket. 

 

Det er for øvrig ikke holdbart at ferjeselskapene tar opptil ca. 160 kr for en utskrift som viser 

kortbruken. (pr. lastebil) Vi kan akseptere selvkost, men ikke noe mer. 

 

12.5 Storbrukerkort 

 

Storbrukerkortet er enkelt og praktisk å bruke for lastebilbedriftene på grunn av enkle rutiner 

for bruk og fakturering, noe som blant annet innebærer spesifikasjon av merverdiavgift på den 

månedlige fakturaen. Det er videre enklere for skattemyndighetene å kontrollere bruken av 

dette kortet enn verdikortet (der man må ta vare på papirkvitteringer), noe som er viktig ved 

merverdiavgiftavregning. For ferjeselskapene vil det være en fordel å slippe å håndtere 

innbetalinger (særlig kontanter) knyttet til verdikortet i forbindelse med billetteringen på 

ferjene.  

 

Storbrukerkortet kan erstatte verdikortet fullt ut i lastebilnæringen dersom rabattsatsen blir lik 

den som er på verdikortet, og mye frustrasjon vil bli borte hos våre medlemmer og sjåfører. 

NLF krever derfor at rabattsatsen på storbrukerkortet økes til 50 % som på verdikortet. Hvis 

det med enkle grep kan innføres et system med PIN-kode på storbrukerkortet, så vil det 

redusere mulighetene for misbruk dersom kortet blir borte. 

 

NLF foreslår at ”lastebiler og vogntog” tas inn i første setning i dette punktet i tillegg til 

”busser og kombinerte biler”. 

 

 

VEDLEGG: RIKSREGULATIVET 

 

Tilpasning av takstgrupper til nye vogntoglengder 

NLF har to ganger overfor Samferdselsdepartementet foreslått at takstgruppene B8-B10 i 

riksregulativet endres, slik at de tilpasses de ”nye” vogntoglengdene 17,5 og 19,5 meter, som 

kom i 2007 og som var begrunnet i trafikksikkerhet og fremkommelighet på vinterføre. Det er 

rett og slett vanskelig å forstå at takstgruppene ikke følger nye lengdebestemmelser. 
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Intervallet i takstgruppene har medført ulike konkurransevilkår da et kjøretøy på 16,5 meter 

og 17,5 meter har samme lastekapasitet, men har forskjellige takster på ferjene. Derfor krever 

NLF at takstgruppe B8 endres til å gjelde kjøretøyer som er 14,01 – 17,5 meter, at B9 endres 

til å gjelde for kjøretøyer som er 17,51 – 19,5 meter og at B10 endres til å gjelde for 

kjøretøyer som er 19,51 – 22 meter.  

 

 

ANNET 
 

Gebyr utenlandske kjøretøyer 

NLF krever at norske og utenlandsregistrerte lastebiler behandles likt ved kontroller, dvs. 

samme kontrollomfang og gebyrlegging.  

 

Takster 

De siste årene har takstene på riksveiferjene generelt økt en god del mer enn prisstigningen. 

Med mer effektiv drift og økt trafikk, bør ikke takstene øke mer enn prisstigningen.  

 

Hvis man studerer prisstigningen nærmere, viser det seg at den har vært størst for tunge biler. 

Et eksempel fra sone 4 i Møre og Romsdal viser at i perioden 1997-2010 har takstene for 

personbiler økt med 67 %, mens de tilsvarende har økt med 73 % for tunge kjøretøyer (10-12 

meter og 17-19 meter). Biler mellom 5 og 6 meter har hatt en prisnedgang i og med at de 

betalte 72 kr i 1997 mot 65 kr i 2010. Et vogntog på 19,5 meter – som tidligere 19 meter – har 

fått en prisstigning på bortimot 100 % i samme periode for å transportere samme 

godsmengde. (på grunn av plassering i høyere takstgruppe) 

 

Ut over dette ønsker vi å påpeke at personbilene nå kan ta med tilhenger/campingvogn med en 

samlet lengde på inntil 12 meter uten å komme i høyere takstgruppe mot 10 meter tidligere. 

 

NLF krever en gjennomgang av gjeldende takstsystem med sikte på korrigering av uheldige 

utslag, som fra vår side spesielt gjelder det som tyder på en ”takstfavorisering” av lette 

kjøretøyer. Eksempelvis bidrar verdikortet med 50 % rabatt og et forholdsvis lavt innskudd til 

at flere arbeidsreisende enn nødvendig tar med seg kjøretøyet på ferjen i stedet for å sette det 

igjen på ferjeleiet. Det gjør at ferjene fylles opp av lette kjøretøyer og slik sett bidrar dette til 

press for å bygge større ferjer. (De lette kjøretøyene blir dimensjonerende for ferjestørrelsen.) 

 

NLF stiller spørsmål ved praksisen med at aksjeselskaper, som ferjeselskapene nå har blitt, tar 

forskuddsbetalt. Det bør bli slik på ferjene som i enkelte bomstasjoner at man betaler 

etterskuddsvis, eller har en konto for alle firmaets kort, som kan fylles på via nettbank.  

 

AutoPASS på ferjer 

AutoPASS er et velfungerende system for innkreving av bompenger. NLF ønsker derfor et 

samordnet elektronisk system for ferje- og bompengebetaling basert på bruk av én 

AutoPASS-brikke (eller en annen kompatibel elektronisk brikke) der avtalen er inngått med 

ett bompenge- eller ferjeselskap. Det må også være slik at man oppnår maksimal rabatt bare 

ved å ha avtale med ett bompenge- eller ferjeselskap. 

 

AutoPASS på ferjer krever et nytt og forenklet riksregulativ for ferjetakster med færre 

takstgrupper blant annet på grunn av automatisert lengdemåling. 
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Som et apropos minner vi om at man kan bruke AutoPASS på fem ferjesamband i Danmark, 

foruten på Øresundsbroen og Storebæltbroen. 

 

Farlig gods 

NLF har inntrykk av at enhver regelendring som begrunnes med sikkerhet fører til redusert 

kapasitet både når det gjelder kjøretøyer og passasjerer. Dette får i mange tilfeller store 

konsekvenser for trafikkavviklingen. Vi savner mer helhetlige vurderinger av konsekvenser 

for trafikkavvikling ved innføring av nye sikkerhetsbestemmelser, og kunne gjerne tenke oss 

en diskusjon med ferjeselskaper, Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap og Sjøfartsdirektoratet om dette. Eventuelt kan det gjennomføres en utredning der 

man går gjennom eksisterende regelverk for farlig gods på ferjer og vurderer 

hensiktsmessighet både i forhold til sikkerhet og avvikling. 

 

 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

 

 

 

Geir A. Mo       Terje Grytbakk 

Administrerende direktør     Avdelingssjef næringspolitikk 


