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Økte dieselpriser – møte med Finansdepartementet 
 

Bakgrunn 
 

Småbedriftsnæring med lave driftsmarginer, stram likviditet og lav egenkapital 
NLFs konjunkturundersøkelse for 2010 bekrefter det tidligere undersøkelser har vist – næringen har et stort 

innslag av små bedrifter med begrensede økonomiske ressurser.  

 

For mange lastebilbedrifters vedkommende er dieselkostnaden den største kostnadskomponenten etter 

personalkostnader, og utgjør fra 20 til 30 prosent av de samlede kostnader. 

 

Sterk konkurranse fra utenlandske bedrifter med lavere kostnader 
Innenfor gitte rammer er kabotasje tillatt i Norge. I mange tilfeller fører dette til at norske lastebileiere møter en 

unfair konkurranse i eget land. Dette har sammenheng med det at utenlandske eiere betaler betydelig lavere lønn, 

at utenlandske kjøretøyer fyller diesel før de kommer til Norge eller fyller avgiftsfri diesel i Norge uten særlig 

risiko for å bli tatt, og at de heller ikke betaler bompenger.  

 

Dieselavgiften i Norge er i dag kr 4,21. Tilsvarende avgift er NOK 4,01 i Sverige, NOK 3,07 i Danmark og NOK 

2,90 i Finland 

 

Aktuell situasjon 
 

Kraftig økning i dieselprisen 
Problemene forsterkes av at uroen i Midt-Østen driver oljeprisene i været. I løpet av det siste året har 

dieselprisen økt med kr 1,92 per liter. Bare siden nyttår har prisøkningen vært 85 øre.  En vanlig, norsk lastebil 

som kjører 80 000 km i året, har fått en årlig merkostnad på diesel på 62 000 kroner. Med en økning i 

dieselprisen på f. eks 15 prosent vil de samlede og løpende driftskostnader komme til å stige med 3 til 6 prosent.  

 

Den generelle kostnadsutviklingen for transport viser at kostnadene det siste året har økt med nærmere 7 pst. 

Med fortsatt økning i dieselprisen, vil vi se en årlig kostnadsøkning oppimot 10 pst. 

   

NLF argumenterer for at det må innarbeides klausuler om regulering av avtaler ved 

kraftige endringer i kostnadene. 
En del lastebilbedrifter har allerede en klausul i sine kontrakter, som åpner for slik justering. Men fremdeles er 

det mange som ikke har sikret seg. I tillegg er det slik at de som har sikret seg, ikke kan få kompensert for 

endringer i prisene så raskt. I avtalene kan det være hjemmel for endrede dieselpriser med 3, 6 eller 12 måneders 

varsel.  
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Næringslivet sliter fortsatt i distriktene – vareeierne ikke har økonomi til å bære 

dette ennå. 
Det er fortsatt slik at deler av norsk næringsliv sliter etter finanskrisen. Det finnes flere eksempler på at viktige 

hjørnesteinsbedrifter som genererte mye transport har måttet legge ned eller redusere virksomheten. Selv om 

transportbedrifter etter hvert har sikret seg med klausuler som gir grunnlag for drivstofftillegg, kan dette 

vanskeliggjøres av den faktiske vanskelige situasjonen hos transportkjøperne. Derfor vil denne økningen for 

mange lastebilbedrifter kunne få alvorlige konsekvenser.  

 

Lastebilnæringen står igjen med kostnadene – må gis et håndslag for å komme 

gjennom situasjonen 
NLF mener at nå må myndighetene komme på banen. Lastebilnæringen har ikke økonomi til å bære dette alene. 

Dersom kostnadsøkninger som ikke blir kompensert skulle føre til en kraftig økning i antall konkurser, vil det 

norske samfunnet stå svekket tilbake når behovet for en kompetent transportnæring er nødvendig for å holde 

virksomheten i gang i hele landet.  

 

Konklusjon 
 

NLF ber prinsipalt om at det innføres en midlertidirug refusjonsordning for 

autodieselavgift for norsk transportnæring – 1 kr pr liter – politisk begnnet med 

behovet for å sikre en levedyktig og fremtidsrettet norsk veitransportnæring. 

 

Subsidiært ber NLF om at Finansdepartementet legger opp til å fjerne eller dempe 

omfanget av følgende konkurransevridende faktorer for den norske 

lastebilnæringen: 

 

- harmonisering av autodieselavgiften med avgiften i landene vi konkurrere 

mot 

- kontroll av dieselmengde ved innpassering til Norge 

- begrenset tilgjengelighet av merket, lavavgiftsbelagt diesel og økt kontroll mot  

            avgiftsjuks ved bruk av slik diesel 

- omregistreringsavgiften må prises som et administrasjonsgebyr for tjenesten, 

slik som i Sverige og Danmark 

- det må legges til rette for effektiv kontroll mot unndragelse av MVA i 

forbindelse med utenlandske transportørers innenlands transport i Norge 

 
 

 

 

Med hilsen 
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