
 
 

 

 Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig 
godstransport på veg i Norge og utlandet. NLF har ca 4000 medlemmer som eier 15 000 lastebiler/vogntog og lettere 
nyttekjøretøyer. NLFs medlemsbedrifter har 20 000 sysselsatte og omsetter for 25 mrd kr. 

 

Statens vegvesen 
Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 
firmapost@vegvesen.no   
  
Deres ref: 2010/116737-026 Vår ref: TG Oslo, 1. februar 2013  
 

Forslag om etablering av regionale bompengeselskaper 
Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund 
 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev datert 10.12.2012 vedrørende anbefaling om 
etablering av regionale bompengeselskaper. 
 
NLF mener det er på høy tid at noe blir gjort med organiseringen av bompengeforvaltningen 
i Norge. Dersom ingen ting gjøres, vil vi etter sigende ha ca. 100 bompengeselskaper om få 
år.  
 
Vi har tidligere for enkelhets skyld kalt «drømmesituasjonen» vår følgende: 
 

Ett bompengeselskap – ett kundesenter – ett takstsystem 

Dette er et uttrykk for hva lastebilnæringen som yrkesutøvere på norske veier forlanger av et 
brukervennlig bompengesystem. Etterskuddsbetaling inngår også i dette scenariet. Det betyr 
at veibrukerfokus må gjennomsyre mye mer av tenkningen. I dag bærer systemet preg av 
nærmest det motsatte.  
 
Ordningen har gått seg til gjennom tiår og ingen har tatt tak i helheten. Det startet med få 
prosjekter og manuell innkreving, mens vi nå har veldig mange veiprosjekter som 
delfinansieres av bompenger, flere typer innkrevingssystemer (bomringer, ferjeavløsning, 
enkeltsystemer) , flere innkrevingsmetoder (helautomatisk, halvautomatisk, manuell), 
mange takst- og rabattsystemer, utallige kontaktpunkter for veibrukerne osv. 
 
Nedenfor følger NLFs synspunkter på viktige forhold sett med våre øyne. 
 
Antall bompengeselskaper 
Ideelt sett mener vi at det holder med ett aksjeselskap for å forvalte bompengesystemet i 
Norge, mens det derimot er en fordel med flere enn to driftsselskaper av hensyn til 
konkurranse om oppdragene for bompengeselskapene. Men den problemstillingen er ikke 
tema i utredningen.  
 
NLF mener at bompengeselskapene forvalter så store pengesummer at det betyr mye 
hvordan for eksempel kapitalforvaltningen foregår. Det kan bli kostbart å ende opp med 
dårlige betingelser og/eller ha en uprofesjonell kapitalforvaltning. Dette er selvsagte forhold 
og løses best ved å ha et helprofesjonelt nasjonalt selskap.  
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NLF ser ikke gode argumenter for å organisere bompengeforvaltningen ut fra norgeskartet. 
NLF ser heller ikke noen gode argumenter for at Fjellinjen AS ikke skal inngå i det nasjonale 
bompengeselskapet mot at driftsdelen skilles ut eller selges. 
 
Kjerneoppgaver hos bompengeselskapene 
NLF mener at driftsoppgaver som innkreving og kontroll er tjenester som skal kjøpes av 
virksomheter som har spesialisert seg på dette. I dag er det vel 3 driftsselskaper utenom 
Fjellinjen AS som kan konkurrere om oppdragene, noe som er et minimum for å sikre reell 
konkurranse.  
 
NLF vil advare mot – noe som også er nevnt i rapporten – at regionale bompengeselskaper 
kan bli pådrivere for nye bompengeprosjekter i sitt område. Dette vil sannsynligvis bli et 
mindre potensielt problem med et nasjonalt selskap, fordi det blir større avstand til 
lokalmiljøer som ønsker bedre veier finansiert gjennom bompenger. 
 
Fullt adskilte regnskap 
Det må stilles absolutte krav til at det ikke skal foregå kryss-subsidiering mellom 
bompengeprosjekter. Nytteprinsippet må stå ved lag, og da må organiseringen sørge for at 
kryss-subsidiering bli umulig, eller at det oppdages raskt dersom det skjer. NLF støtter 
forslaget om en prosjektmodell, som vil gi minst byråkrati etter omorganiseringen, og som 
samtidig vil forhindre kryss-subsidiering. 
 
Felles rabattvilkår med flat rabatt 
NLF mener at avtale med ett bompengeselskap automatisk skal gi maksimal rabatt hos alle 
andre bompengeselskaper. Ordningen med tilleggsavtaler er tungvint og byråkratisk. Vi er 
ikke mot flat rabatt over hele landet så lenge konkurransevilkårene blir like, og at 
grunnsatsene blir lavere for å kompensere for redusert rabatt. Det betyr at provenyet må 
være uforandret. 
 
I en tid med stadig flere utenlandske vogntog på norske veier, er det enda viktigere at 
myndighetene tar dette på alvor. For eksempel gjør årets takstøkning og rabatthalvering i 
bomringen i Oslo/Akershus at konkurransevilkårene forverres ytterligere i norske 
lastebilbedrifters disfavør. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Holdninger til bompenger generelt henger sammen med hvor kundeorientert og rettferdig 
innkrevingen er. I dag er kundefokus nærmest fraværende og det er en urettferdig ordning, 
fordi veldig mange utenlandske transportører slipper å betale i bomstasjonene.  
 
Det er faktisk det norske innkrevingssystemet som gjør at «sniking» er mulig, og det er feil å 
klandre veibrukerne for det. Mange steder står det «ikke stopp» før helautomatiske 
bomstasjoner, og systemet er da slik at bompengeselskapet har oppgaven med å inndrive 
pengene. Dersom man ikke kan identifisere lastebileieren med navn og nummer, så sier det 
seg selv at pengene ikke lar seg innkreve. Og det er ingen hemmelighet at det norske 
systemet er godt kjent blant mange utenlandske lastebileiere og transportkjøpere. 
 
Det at mange unndrar seg utgifter hvis det er mulig uten å bli straffet, er ikke noe som bare 
gjelder bompenger. NLF gjentar derfor kravet om at det så snart som mulig må etableres en 
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ordning med obligatorisk elektronisk brikke for tunge kjøretøyer, noe som har vært lovet i 
lenger tid. For at brikken skal fungere etter hensikten, må den knyttes til en 
kredittkortløsning som gir direkte trekk dersom fakturaen ikke betales i tide. 
 
Det er sterkt ønskelig at det etableres en kundeservice der man bare trenger å forholde seg 
til ett telefonnummer, en nettside, en chattetjeneste og lignende uavhengig av hvor man bor 
eller kjører i landet. Banker og forsikringsselskaper har slike kundevennlige løsninger, og 
noen er faktisk døgnbetjent hele året. Dette er en veldig kundevennlig organisering, og man 
blir en mye mer fornøyd kunde. Også monopolbedrifter kan ha som mål å ha fornøyde 
kunder! 
 
Kort oppsummert så er det etter NLFs mening behov for en liten «revolusjon» innen norsk 
bompengeforvaltning. Vi ser ingen gode argumenter for at Norge må ha flere enn ett 
bompengeselskap til å administrere bompengeordningen, der hovedoppgavene vil være kjøp 
av tjenester fra driftsselskaper, kapitalforvaltning og kundehåndtering. 
 
Når ordningen med obligatorisk elektronisk brikke for tunge – og etter hvert alle – kjøretøyer 
kommer på plass, blir forvaltningen av ordningen enda enklere. 
 
Vi vil anta at det i etterkant av en omorganisering vil være lettere å innføre AutoPASS (eller 
annen elektronisk brikke) som betalingsmiddel på riks- og fylkesveiferjene. 
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