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Forslag om innføring av obligatorisk betalingsenhet for tunge kjøretøy 

Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund 

 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til brev datert 15.03.12 vedlagt høringsnotat datert 17.02.12 

vedrørende forslag om innføring av obligatorisk betalingsenhet for tunge kjøretøy. Det foreslås en 

bestemmelse som vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til å gi forskrift om obligatorisk 

elektronisk betalingsenhet i tunge kjøretøy, med tilhørende avtale om ferdsel på offentlig vei. 

 

NLF har lenge argumentert for at det må iverksettes tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom 

norske og utenlandske lastebiler og vogntog også hva gjelder bompengebetaling, og er fornøyd med at 

det endelig er foreslått en endring i vegtrafikkloven som skal legge til rette for dette. NLF er imidlertid 

ikke fornøyd med alle enkelthetene i forslaget, spesielt gjelder dette kontroll og håndhevelse.  

 

NLF støtter forslaget om at ordningen skal omfatte hele det norske veinettet. Det blir opplagt enklere 

både å informere om ordningen og å foreta kontroller på den måten. Det innebærer heller ikke 

merkostnader for kjøretøyer som aldri passerer et betalingssnitt, med unntak av et utlegg til depositum 

for bompengebrikken. 

 

NLF støtter forslaget om at ordningen i første omgang bare skal gjelde kjøretøy over 7,5 tonn og at det 

videre forskriftsarbeidet vil bli utarbeidet på bakgrunn av dette. NLF forutsetter at man senere også 

vurderer å innføre obligatorisk betalingsenhet også for kjøretøyer under 7,5 tonn.  

 

NLF mener at forslaget til ordning for kontroll og håndhevelse ikke er bra nok. Det legges opp til at 

kontrollene bare skal foregå i forbindelse med øvrige kontroller på vei. NLF mener at dersom det ikke 

kontrolleres om et kjøretøy har bompengebrikken ved innpassering i Norge, er det trolig at mange som 

vil innlate å skaffe seg bompengebrikken og derved forsøke å unndra seg betaling. I og med at det kun 

skal tas bilde av registreringsnummer ved passering i bomstasjonene, vil det heller ikke bli enklere å 

inndrive manglende betaling enn det er i dag. 

 

NLF krever på bakgrunn av dette at det etableres løsninger som sikrer reell betaling, for eksempel ved 

at kredittkortopplysninger registreres, og at brudd på påbudet straffes med høye bøter og kjøreforbud 

inntil forholdet er brakt i orden og tilleggsavgift/bøter er betalt.  

 

Vi viser ellers til våre tidligere innspill vedrørende innføring av ordning med obligatorisk 

betalingsenhet. 

 

Brevet sendes kun elektronisk. 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 
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