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STATSBUDSJETTET 2011 – PROP. 1 LS SKATTER,  AVGIFTER OG TOLL 

 

Lastebilnæringen er en typisk småbedriftsnæring med små driftsmarginer, lav egenkapital og 

dårlig likviditet. Finanskrisen og den etterfølgende økonomiske nedturen var derfor krevende 

for norsk lastebilnæring. Dagens usikre situasjonen i Europa bidrar ikke positivt.  Norges 

Lastebileier-Forbund (NLF) ser fortsatt på dagens situasjon som alvorlig, noe som for den 

norske lastebilnæringens del forsterkes pga. stadig økende konkurranse fra utenlandske 

transportører, og vi ber derfor om at Stortinget i sin behandling spesielt legger vekt på:  

 

Effekten av sterk vekst i eksport av avfall – økt kabotasje 

Eksport av avfall har økt betydelig siden 1998. Den største økningen gjelder brennbart avfall 

som i stadig større grad har blitt eksportert til Sverige for energiutnyttelse. I 2009 eksporterte 

Norge rundt 770 000 tonn avfall. Dette var en betydelig økning fra året før. Mer enn 70 pst. 

gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Økningen skyldes trolig deponiforbudet i Norge, i 

tillegg til økonomiske og teknologiske faktorer. Transport av avfall over grensene påvirkes av 

markedspriser. Blant annet vil forskjeller i avgiftssystemene og andre varierende kostnader 

landene i mellom, gjøre at enkelte virksomheter ønsker å eksportere avfall. (Kilde: Klifs 

nettsider) 

 

Denne økningen har vært medvirkende til at vi i Norge har sett en kraftig økning i 

kabotasjekjøring. Slik kabotasjekjøring fortrenger norsk lastebilnæring. NLF er ikke imot 

konkurranse, men slik konkuranse må skje på lovlige og like vilkår. Kabotasjekjøringen 

foretas i stor grad av aktører som står overfor helt andre vilkår enn norske. Vi har nedenfor 

konkret nevnt betaling i bomstasjoner, bruk av ”avgiftsfri” diesel, ulovlig innførsel av store 

dieselkvanta, og lavere avgifter. I tillegg kjøres disse transportene av sjåfører med helt andre 

lønnsforhold enn norske, lønnsforhold som neppe ville blitt akseptert innenfor andre 

næringer. 

 

NLF krever derfor at det foretas en gjennomgang av avgiftene på miljøområdet slik at 

eksporten av avfall reduseres. 

 

Utenlandske lastebiler må betale i bomstasjoner 

NLF er prinsipielt mot bompenger, men aksepterer det for å fremskynde bygging av viktige 

riks- og fylkesveger. Andelen bompenger må maksimalt være 50 pst. for enkeltprosjekter. Det 

forutsettes imidlertid at alle som bruker vegen må betale ved bompasseringen. Mange 

utenlandsregistrerte lastebiler unnlater å betale bompenger i automatiske eller 

halvautomatiske bomstasjoner. Det er uholdbart! Vi registrerer at vårt krav om innføring av 
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obligatorisk AutoPass-brikke for alle kjøretøyer over 7,5 tonn ser ut til å komme på plass 

sommeren 2012. 

 

Det er i dag ca 50 bompengeselskaper i Norge. NLF krever at dette antallet reduseres til ett, 

maksimalt noen få selskaper. Analyser av driften av bompengeselskapene i Norge viser ulik 

grad av effektivitet. Mye penger brukes til driften av anlegget. De siste ukers avisoppslag har 

også vist at innkreving av penger fra kjøretøy uten brikke, ofte koster mer enn det som tas inn 

pr passering. Dette gjør det ekstra påkrevet å gjennomføre obligatorisk AutoPass-brikke så 

raskt som overhodet mulig.  

 

”Avgiftsfri” diesel - dieselkontroll på grensestasjonene  

 NLF har ved flere anledninger tatt opp med Finansdepartementet at tilgangen på merket 

diesel må begrenses for å redusere faren for misbruk. Av konkurransemessige hensyn er 

misbruket uheldig for den seriøse, lovlydige delen av bransjen. Mye tyder også på at verken 

politi eller Tollvesenet har ”kapasitet” til å følge opp og prioritere konkrete henvendelser om 

ulovlig fylling av merket diesel. NLF krever igjen at Finansdepartementet begrenser 

tilgjengeligheten på merket diesel og intensiverer kontrollen mot avgiftsjuks.  

 

Det er i dag lov å ha med maksimalt 600 liter diesel uten tolldeklarering når man passerer inn 

i landet, men vi vet at svært mange utenlandske vogntog har med mye mer. 1 000 – 1 200 liter 

er ikke uvanlig. Vi krever også kontroll av dieselmengde.  

 

Autodieselavgift – CO2 avgift  
Dieselkostnaden utgjør fra 25 til 30 pst. av de samlede kostnader knyttet til driften av en 

lastebil. Den samlede dieselavgiften i Norge er ca 25 pst. høyere enn i  Danmark og 13 pst. 

høyere enn i Finland. Nye tall for Sverige foreligger ikke på nåværende tidspunkt. Polen og 

de baltiske land har også betydelig lavere avgifter enn i Norge. På sikt må den norske 

autodieselavgiften reduseres til minimumsnivået i Europa.   

 

Finansdepartementet er i budsjettfremlegget opptatt av at endringer i avgiftene skal være 

forutsigbare. Dette slutter vi oss til og vi er enig i at det må brukes god tid på evaluering og 

innfasing av en eventuell generell veibruksavgift. NLF krever at det etableres et nært 

samarbeid med lastbinæringen i dette arbeidet. Vi har også merket oss at omleggingen som 

skisseres, skal være i tråd med mange av hovedprinsippene som EU-kommisjonen legger til 

grunn. Vi  forutsetter at harmonisering av avgiftssatsene etter energiinnhold også innebærer at 

det arbeides for en harmonisering mellom landene slik at norsk lastebilnæring kan arbeide 

under like konkurransevilkår som lastebilnæringen i Europa for øvrig. 

 
Omregistreringsavgiften 

Vi registrerer at regjeringen i sitt budsjettforslag har tatt inn over seg de faktiske forhold og 

foreslår at avgiftssatsene for omregistrering for tilhengere reduseres med reelt 44 pst., mens 

avgiftssatsene for lastebiler og varebiler reduseres med reelt 17 pst. Dette er et bra første skritt 

på veien, men vi krever fortsatt at omregistreringsavgiften harmoniseres med tilsvarende 

avgift i våre naboland. I Sverige og Danmark betales det et behandlingsgebyr på om lag 1000 

kroner. Denne særnorske avgiften hemmer omsetningen av brukte næringskjøretøyer. 

 

Avskrivningsreglene  

NLF har i flere år pekt på at dagens avskrivningssats (20 pst.) ikke gjenspeiler reelt 

økonomisk verdifall, som så langt som mulig tilsvarer den faktiske virkelighet. Våre naboland 
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har en avskrivningssats på 25 - 30 pst.  NLF mener at dagens sats må heves til 25 pst., og at 

det samtidig gis anledning til å nedskrive transportmateriellet til null det femte året.  

 

Fritak for formuesskatt på arbeidende kapital 

Det kreves at formuesskatten på arbeidende kapital – transportmateriellet – fjernes. Denne 

skatten kan direkte sammenlignes med ”investeringsavgiften” som for flere år tilbake ble 

fjernet. Denne var en stor hemsko for næringen i anskaffelsen av nytt og mer rasjonelt og 

effektivt transportmateriell, samt i utviklingen av bedriftene. Vi registrerer at dette spørsmålet 

nå også er reist av LO etter at norsk næringsliv har argumentert for dette i flere år.  
 

Vennlig hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

 

 

 

Per Madsen       Olav Slaatsveen 

Forbundsleder       Adm. direktør 

 

 

 

 


