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1. Innledning 
Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gitt Skattedirektoratet og Statens vegvesen 

i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning av en ny ordning for fastsettelse og innkreving 

av veibruksavgift og bompenger.  

Et nytt system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger har konsekvenser for 

organisering, roller og prosesser.  

Det er i dette dokumentet gitt en overordnet beskrivelse av endringsbehov og løsningsalternativ 

for organisering og prosesser ved de forskjellige konseptene.  

Utredningen i dette dokumentet er utledet av konspetvalgutredningens problem- og behovsanalyse 

og mulighetsstudie, og må ses i sammenheng med dimensjonene som er angitt i kapittel 5 i 

konseptvalgutredningen.  

  

2. Organisering og prosessbeskrivelse av 
konseptene 

Ved skissering av løsningsalternativene er det fokusert på prosessene knyttet til 

inntektsstrømmene for de ulike produktene. Det er en rekke prosesser knyttet til innkreving av 

bompenger og veibrukavgift. Fellesnevneren er at det må etableres en innkrevingsordning, fanges 

opp data, sammenstille grunnlag for fastsetting, fastsette og innkreve. Videre må 

kontrollaktiviteter foreligge gjennom hele verdikjeden. Forskjellene i prosess og organisering for 

konseptene er beskrevet etter modellen angitt i Figur 1 Prosessmodell under.   

 

Figur 1 Prosessmodell 

Det fem stegene i prosessen er:  

• Etablering, oppstart, etablere kundeforhold for kjøretøyeier/bruker, registrere kjøretøy, 

eventuelt installasjon av teknisk utstyr. 

• Datafangst, registrere «bruk av kjøretøy», kjørte kilometer og antall passeringer gjennom 

bomstasjon. Kan også sees som «hendelser». 

• Fastsetting er sammenstilling av hendelser og datagrunnlag som sammen med satser gir 

grunnlag for fastsettelse av krav for bompenger og avgift  
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• Innkreving omfatter fakturering og betaling, videre innfordringstiltak, i første ledd fra 

kjøretøyeier/bruker 

• Kontroll kan skje gjennom hele verdikjeden, forstått som innbygd kontrollmuligheter i 

prosessen (ikke tilsyn). 

 

2.1 Nullalternativet - Dagens situasjon 

Problembeskrivelsen viser at dagens prosess for veibruksavgiften taper relevans når 

nullutslippskjøretøy ikke kan inkluderes. Avgiften er knyttet til kjøp og salg av fossilt drivstoff og 

har klare begrensninger. Dagens prosess for bompengeordningen er nylig etablert.  

Nullpluss-alternativet gir lokale myndigheter adgang til å fjerne dagens rabatt for 

nullutslippskjøretøy. Alternativet påvirker ikke dagens prosesser eller organisering for 

bompengeordningen. 

 

Veibruksavgift 

Skatteetaten etablerer en avtale med oljeselskap/importør for særavgift for drivstoff, denne gjelder 

ulike oljeprodukter og CO2-avgift. Datafangst skjer ved at oljeselskap holder orden på import og 

produksjon. Fastsetting skjer hos særavgiftspliktig oljeselskap som sender inn månedlig 

deklarering til Skatteetaten. Innbetaling skjer den 18. i hver måned fra Særavgiftspliktig til 

Skatteetaten som har innkrevingsansvaret. Kjøretøyeier/bruker betaler veibruksavgift og CO2-

avgift + mva ved fylling av drivstoff til drivstoffleverandør/bensinstasjon. Drivstoffleverandører 

kjøper fra oljeselskap/importør.  

 

 

Figur 2 Dagens modell veibruksavgift 

 

Bompenger 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for å godkjenne AutoPASS-utstedere.  

AutoPASS-utstedere har godkjent teknologi (OBU/brikker) for å fange opp passering av 

bomstasjoner. Kjøretøyeier/bruker etablerer en avtale og får brikke av en utsteder i en 

etableringsfase, slik at man får installert en brikke i kjøretøyet. Datafangst skjer løpende gjennom 

at vegkantutstyr fanger opp hvilken brikke som passerer de enkelte bomsnitt, data formidles til 

AutoPASS-systemet. Fastsetting skjer ved at Statens vegvesen flere ganger daglig lager et 
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datagrunnlag med ferdig prisede bompasseringer til de ulike utstedere ved å sammenholde takster 

på bomsnitt, tidspunkt og kjøretøyopplysninger. Innkreving skjer ved at utstedere fakturere 

kjøretøyeier periodisk eller etter en beløpsgrense. 

For kjøretøy uten OBU/bompengebrikke skjer det en automatisk skiltavlesning ved vegkantutstyr, 

dette fanges opp i AutoPASS, fastsettingsgrunnlag etableres av Statens vegvesen som sender dette 

videre til operatør. Operatør står for innkreving av bompenger for brukere uten avtale. (Se mer på 

AutoPASS.no).  

 

Figur 3 Dagens modell bompenger 

 

2.2 Konsept 1 - Veibruksavgift innføres for nullutslippskjøretøy 

Konseptet er en minimumsløsning for fastsetting og innkreving av veibruksavgift. For dette 

konseptet viderefører man dagens ordning av veibruksavgift for kjøretøy med forbrenningsmotor, 

ved å opprettholde avgiften på pumpeprisen. 

Utgangspunktet for konseptet er derfor å legge til rette for manuell rapportering av kilometer for 

elektriske kjøretøy etter nærmere bestemte intervaller og ved hendelser på kjøretøyet som f.eks. 

eierskifte, PKK mm.  

Konseptet utelukker ikke en senere mulighet for utvidelse til automatisk rapportering, men da ved 

å benytte funksjonalitet i nyere kjøretøy (infotainment) – ikke ved å montere/ettermontere nytt 

utstyr i kjøretøyene (konsept 2). 

Konsept 1 har som mål å kreve inn veibruksavgift fra nullutslippskjøretøy, med en flat sats pr. 

kjørte kilometer i Norge. Dersom kjøring i utlandet ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for 

veibruksavgiften, må slik kjøring trekkes fra ved rapportering. 
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Det er to hovedalternativ for konsept 1, som i utgangspunktet begge følger eksisterende prosesser 

for fastsettelse og innkreving av avgifter i etablerte kundeforhold/prosesser mot brukeren i dag. 

For bompenger er det i dette konseptet lagt opp til en rushtidsavgift som fastsettes og innkreves av 

utsteder, enten ved å justere opp eksisterende takster eller å innføre en egen avgift.  

 

2.2.1 Organisering alternativ A - Innkreving av veibruksavgift ved næringsliv  

I alternativ A må en eller flere aktører påta seg avgiftsplikt for veibruksavgiften for 

nullutslippskjøretøy og med det bli særavgiftspliktig.  

Særavgiftsløpet er i dag en etablert prosess, hvor virksomheter registreres som særavgiftspliktige 

etter søknad, rapporterer og betaler avgift etter nærmere angitte frister. Registrerte 

særavgiftspliktige rapporterer og egenfastsetter avgift på kodenivå (avgiftssatser, avgiftsgruppe) 

på skattemeldingen i Elsær, via innlogging i Altinn, til Skatteetaten. 

Konseptet fordrer at Statens vegvesen som teknisk etat, legger til rette for at den enkelte eier av et 

nullutslippskjøretøy manuelt kan rapportere inn kjørte kilometer. Løsningen for dette kan være en 

utvidelse av selvbetjeningsløsningen «Din side».  

Tiltenkte aktører i konseptet er allerede koblet på dagens feed fra Statens vegvesen, men må da 

tilrettelegge for nytt felt «kjørte kilometer» som skal benyttes ved fastsettelse og innkreving av 

den nye veibruksavgiften. 

Det er denne aktøren som vil ha kontakt med eiere/brukere av nullutslippskjøretøy og som vil 

fakturere og kreve inn avgiften direkte fra eier/bruker. 

Aktuelle aktører for dette alternativet kan være  

• AutoPASS-utsteder - Figur 4 - Næringslivet ved utsteder krever inn veibruksavgift 

• Trafikkforsikringsforeningen (TFF) - Figur 5 - Næringslivet ved TFF krever inn 

veibruksavgift 

• Forsikringsselskap - Figur 6 - Næringslivet ved Forsikringsselskaper krever inn 

veibruksavgift 

Prosessbeskrivelsen av dette konseptets alternativ A vil ikke være vesentlig endret om det er 

utsteder, TFF eller forsikringsselskaper som påtar seg avgiftplikt, men det er vært å nevne at alle 

eiere av nullutslippskjøretøy må inngå en avtale med utesteder (må ha bompengebrikke) for at 

konseptet skal fungere med utstedere som avgiftspliktige.  

Aktørenes roller i dette alternativet er visualisert i de funksjonelle skissene nedenfor. 
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Figur 4 - Næringslivet ved utsteder krever inn veibruksavgift  

 

 

 

Figur 5 - Næringslivet ved TFF krever inn veibruksavgift 
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Figur 6 - Næringslivet ved Forsikringsselskaper krever inn veibruksavgift 

  

 

2.2.2 Organisering alternativ B – Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten 

I alternativ B er det den enkelte kjøretøyeier av nullutslippskjøretøy som vil være avgiftspliktig.   

Konseptet fordrer også her at Statens vegvesen legger til rette for at den enkelte eier/bruker av et 

nullutslippskjøretøy må manuelt rapportere inn kjørte kilometer. Løsningen for dette kan være en 

utvidelse av selvbetjeningsløsningen «Din side», med overføring av data til Autosys Kjøretøy 

Felles. 

Manuell rapportering av kilometer for nullutslippskjøretøy skal gjennomføres etter nærmere 

bestemte intervaller og ved hendelser på kjøretøyet som f.eks. eierskifte, PKK mm. 

For dette alternativet må Skatteetaten legge til rette for nye felt i mottaket i feed fra Statens 

vegvesen. Konseptet følger dagens etablerte prosesser for kjøretøyavgifter, ved en rendyrking av 

funksjonsdelingen mellom Statens vegvesen og Skatteetaten. 

Skatteetaten fastsetter og krever inn veibruksavgiften med grunnlag i data mottatt fra Statens 

vegvesen og fakturerer kjøretøyeier/bruker direkte.  

Aktørenes roller i dette alternativet er visualisert i Figur 7 - Skatteetaten krever inn veibruksavgift 

nedenfor. 
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Figur 7 - Skatteetaten krever inn veibruksavgift 

 

2.2.3 Prosessbeskrivelse 

For organisasjonsvariantene i konsept 1 kan den overordnede prosessen og verdikjedeforståelsen 

knyttet til inntektsstrømmene for bompenger og veibruksavgift sammenstilles i Figur 8 - 

Prosessbeskrivelse Konsept 1under.    

 

Figur 8 - Prosessbeskrivelse Konsept 1 
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Etablering 

I alternativ A legges det opp til at det inngås en avtale mellom kjøretøyeier og den 

særavgiftspliktige næringslivsaktøren med ansvar for å kreve inn veibruksavgiften. For alternativ 

B vil den enkelte kjøretøyeier bli avgiftspliktig overfor Skatteetaten som ved andre prosesser for 

fastsettelse og innkreving av motorvognavgifter.  

Datafangst 

I begge alternativene rapporterer kjøretøyeier inn antallet kilometer vedkommende har kjørt for en 

gitt periode til Statens vegvesen gjennom et grensesnitt levert av Statens vegvesen.   

Fastsetting 

I alternativ A vil Statens vegvesen samordne datafangst av kjørte kilometer og sammenstille dette 

med gjeldende takst for veibruksavgift, og deretter gi det som underlag til den særavgiftspliktige. 

Særavgiftspliktig egenfastsetter og rapporterer i skattemelding til Skatteetaten. For alternativ B 

legges det opp til at Skatteetaten fastsetter avgiften på bakgrunn av datafangsten av kjørte 

kilometer som mottas fra Statens vegvesen. 

Innkreving  

I alternativ A vil den særavgiftspliktige ha ansvaret for å fakturere veibruksavgiften mot 

kjøretøyeier/bruker. Videre skal Særavgiftspliktig betale til Skatteetaten samtidig med innlevering 

av skattemelding. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten. Ved eventuell manglende 

betaling fra særavgiftspliktig, skjer innkreving mot særavgiftspliktig av Skatteetaten. I alternativ B 

vil det være Skatteetaten som fastsetter avgift og innkrever denne fra avgiftspliktig 

kjøretøyeier/bruker direkte.   

 

2.3 Konsept 2 – Sone – pris varierer mellom by og land  

Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på landet. Med bakgrunn 

i dette bygger Konsept 2 på en toprismodell for veibruksavgiften, hvor prisen for å kjøre en 

kilometer varierer mellom by og land (to soner).  Konseptet omfatter alle kjøretøy, dagens 

veibruksavgift utfases. 

Konsept 2 medfører ingen endring i innkrevingen av bompenger med unntak av at operatørenes 

rolle knyttet til å kreve inn bompenger fra brukere uten avtale/OBU blir vesentlig redusert da 

konseptet krever at samtlige norske kjøretøy har OBU. Operatørene kan fortsatt benytte 

ANPR/MIR 1for å kreve inn bompenger fra utenlandske lette kjøretøy og norske kjøretøy som 

unnlater å ha OBU. 

 

 

 

1 ANPR / MIR er løsninger for automatisk skiltgjenkjenning (Automatic Number Plate Recognition) og manuell 

skiltgjenkjenning (Manual Image Recognition). 
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2.3.1 Organisering alternativ A - Felles prosess for innkreving ved bruk av AutoPASS-

utstedere 

Dette alternativet innbefatter at AutoPASS-utstedernes rolle utvides til å bli ansvarlig for å 

innkreve veibruksavgiften i tillegg til bompenger. AutoPASS-utstedere vil med dette registreres 

som særavgiftspliktig, og betaler innkrevd veibruksavgift til Skatteetaten for samtlige brukere de 

har et kundeforhold til samtidig med levering av skattemelding for særavgifter. Veibruksavgiften 

inntektsføres av Skatteetaten. AutoPASS-utstederne vil være underlagt de plikter og frister for 

betaling som følger av å være særavgiftspliktig.   

Aktørenes roller er angitt i Figur 9 - Konsept 2, Alternativ A Næringslivet ved AutoPASS-utsteder 

krever inn nedenfor.  

 

Figur 9 - Konsept 2, Alternativ A Næringslivet ved AutoPASS-utsteder krever inn 

 

 

 

2.3.2 Organisering alternativ B - Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten  

Som i alternativ A forutsettes det inngåelse av avtale mellom kjøretøyeier/bruker og utsteder, og at 

kjøretøyeier/bruker har OBU montert i kjøretøyet.  

Det vil imidlertid være Skatteetaten som har oppgaven med å fastsette og kreve inn 

veibruksavgiften direkte fra samtlige kjøretøyeiere basert på overføring av rapporterte kjørte 

kilometer fra Statens vegvesen. Den enkelte kjøretøyeier vil være avgiftspliktig.  Aktørenes roller 

er angitt i funksjonell skisse nedenfor.  
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Figur 10 - Konsept 2, alternativ B, Skatteetaten krever inn 

 

2.3.3 Prosessbeskrivelse 

For organisasjonsvariantene i konsept 2 kan den overordnede prosessen og verdikjedeforståelsen 

knyttet til inntektsstrømmene for bompenger og veibruksavgift sammenstilles i figuren under.  

 

 

Figur 11 - Konsept 2 - Prosessbeskrivelse alternativer 
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Etablering 

For begge alternativene forutsettes det at kjøretøyeier/bruker og AutoPASS-utsteder inngår avtale. 

Kjøretøyeier/bruker vil motta OBU fra AutoPASS-utsteder, og er ansvarlig for at OBU blir 

korrekt montert i kjøretøyet. Installasjon av OBU må utføres av autorisert tredjepart, enten av 

forhandler eller verksted.   

Datafangst 

Kilometer kjørt per sone per kjøretøy overføres til Statens vegvesen. Det må etableres et 

grensesnitt for å kunne overføre datafangsten fra OBU til sentralsystemet.    

Fastsetting  

For alternativ A med felles prosess for innkreving av veibruksavgift og bompenger ved bruk 

AutoPASS-utstedere, er Statens vegvesen samordner av datafangst og sammenstiller 

fakturagrunnlag for veibruksavgiften basert på utregning av utkjørt kilometer i sone og gjeldende 

takst for sone. Sentralsystemet prosesserer og differensierer mellom fastsatte bompenger til 

operatør og grunnlag for at særavgiftspliktig kan egenfastsette veibruksavgift til Skatteetaten.  I 

alternativ B der Skatteetaten står for innkreving av veibruksavgift, skjer fastsetting i Skatteetaten 

basert på rapportering av kjørte kilometer fra Statens vegvesen.  

Innkreving  

For alternativ A vil AutoPASS-utsteder fakturere kjøretøyeier/bruker for både bompenger og 

veibruksavgift, og betaler operatørene for fastsatte bompengepasseringer og betaler innkrevd 

veibruksavgift til Skatteetaten. I alternativ B fakturerer og innkrever Skatteetaten veibruksavgiften 

direkte fra den avgiftspliktig kjøretøyeier.  

 

2.4 Konsept 3 - Posisjon - Pris varierer mellom tid, sted og distanse 

Konsept 3 gir muligheter for mer nøyaktig prising av eksterne effekter som den enkelte trafikant 

påfører samfunnet. Datagrunnlaget gir mange muligheter for avanserte prismodeller som i større 

grad kan påvirke adferd. Pris kan variere mellom ulike typer veier, geografi, årstid, trafikkforhold, 

kø osv. Den nye veibruksavgiften vil gjelde for alle kjøretøy. Veibruksavgiften i sin nåværende 

form avskaffes.  

Det vil ikke være behov for dagens veikantutstyr for å identifisere passeringer for bompenger eller 
veibruksavgift, men det kan være aktuelt å beholde utstyret for innkreving av bompenger fra 
utenlandske lette kjøretøy. Det kan imidlertid være behov for noe av utstyret og oppgradere dette 
for kontrollformål.  

 

 

2.4.1 Organisering alternativ A - Felles prosess for innkreving ved bruk av AutoPASS-

utstedere 

Som i konsept 2 vil AutoPASS-utstedernes også her få i oppgave å kreve inn både veibruksavgift 

og bompenger, og blir med dette særavgiftspliktig og betaler innkrevd veibruksavgift til 

Skatteetaten for samtlige kjøretøy. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten. AutoPASS-

utstederne vil være underlagt de plikter og frister for betaling som følger av å være 

særavgiftspliktig.  
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Aktørenes roller er angitt i Figur 12 - Konsept 3 - Felles prosess AutoPASS-utstedere nedenfor.  

 

Figur 12 - Konsept 3 - Felles prosess AutoPASS-utstedere 

 

 

2.4.2 Organisering alternativ B - Felles prosess med automatisk grunnlag for 

fastsettelse fra kjøretøy 

I alternativ B skisseres en mulighet med der kjøretøyeier/bruker med sin OBU egenhendig 

beregner grunnlaget for veibruksavgift og bompenger. Alle kjøretøyeiere/brukere vil i dette 

scenario måtte anskaffe en godkjent OBU av en leverandør som kan tilby dette. OBU vil være en 

tykklient som holder seg med applikasjonslogikk og regelsett, og er oppdatert med de til enhver 

tid gjeldende takster for både bompenger og veibruksavgift for sted og tid. Kjøretøyeier/bruker må 

inngå avtale med en godkjent tredjepart, og knytte et betalingskort til OBU som gjør det mulig for 

tredjepart å trekke kjøretøyeier/bruker for OBUens rapporterte og beregnede beløp for 

veibruksavgift og bompenger. Tredjepart blir særavgiftspliktig som egenfastsetter 

veibruksavgiften og melder og betaler innkrevd veibruksavgift til Skatteetaten for samtlige 

kjøretøy. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten. Tredjepart vil også ha ansvaret for å 

overføre innkrevd bompenger til de ulike operatørene med spesifikasjon pr bompengeprosjekt.  

Aktørenes roller er angitt i Figur 13 - Konsept 3, Transformasjon nedenfor. 
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Figur 13 - Konsept 3, Transformasjon 

 

Alternativ B representerer relativt store organisatoriske, prosessuelle og regulatoriske endringer, 

idet tredjepart i dette alternativet kan være andre aktører enn dagens utstedere. I tillegg vil ikke 

Statens vegvesen ha noen rolle for samordning og fastsettelse av bompenger i dette alternativet, da 

datafangsten overføres direkte til en særavgiftspliktig tredjepart. Et eksempel på en tredjepart i 

dette alternativet kan være store internasjonale parkeringsselskaper. Prosjektet har ikke vært i 

dialog med slike aktører. Alternativet er trukket frem for å synliggjøre hvordan utviklingstrekk 

innenfor tjenesteleveranser og betalingsløsninger på andre samfunnsarenaer kunne appliseres i 

konteksten av innkreving av veibruksavgift og bompenger.  

I den fasen prosjektet er i nå er det ikke hensiktsmessig å gå videre med å vurdere dette 

alternativet.   
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2.4.3 Prosessbeskrivelse 

For organisasjonsvariantene i konsept 3 kan den overordnede prosessen og verdikjedeforståelsen 

knyttet til inntektsstrømmene for bompenger og veibruksavgift sammenstilles i figuren under.  

 

Figur 14 - Konsept 3, Prosessbeskrivelse 

 

Etablering 

Ved alternativ A må kjøretøyeier inngå en avtale med AutoPASS-utsteder for å motta OBU, og 

må videre påse at den blir korrekt montert i kjøretøyet. Installasjon av OBU må utføres av 

autorisert tredjepart, enten av forhandler eller verksted. I alternativ B må alle kjøretøyeiere 

anskaffe en godkjent OBU av en leverandør som kan tilby dette og påse at denne er installert 

korrekt.      

Datafangst 

For alternativ A skjer datafangst gjennom OBU i kjøretøyet som rapporterer utkjørte kilometer per 

tid og sted og overfører dette til Statens vegvesen. Det må etableres et grensesnitt for å kunne 

overføre datafangsten fra OBU til sentralsystemet. Den samme datafangsten vil skje for alternativ 

B, men OBU vil egenhendig beregne grunnlag for bompenger og veibruksavgift som overføres 

direkte til en særavgiftspliktig tredjepart. 

Fastsetting  

Ved alternativ A er Statens vegvesen samordner av datafangst og sammenstiller fakturagrunnlag 

for både bompenger og veibruksavgiften basert på utregning av utkjørte kilometer og gjeldende 

takster for tid og sted. Sentralsystemet prosesserer og differensierer mellom fastsatte bompenger 

til operatør og egenfastsatt veibruksavgift til Skatteetaten. Ved alternativ B er OBU oppdatert med 

de til enhver tid gjeldende takster for både bompenger og veibruksavgift for sted og tid, og 
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beregner grunnlaget for både bompenger og veibruksavgift egenfastsettes av særavgiftspliktig 

tredjepart.  

Innkreving  

For alternativ A vil AutoPASS-utsteder fakturere kjøretøyeier/bruker for både bompenger og 

veibruksavgift, og betaler operatørene for fastsatte bompengepasseringer og betaler innkrevd 

veibruksavgift til Skatteetaten. I alternativ B vil tredjepart trekke egenfastsatt veibruksavgift og 

bompenger fra kjøretøyeiers betalingskort, fordeler og overfører veibruksavgift til Skatteetaten og 

bompenger til rett prosjekt i det enkelte bompengeselskap. Betaling fra brukers betalingskort må 

kunne utlignes mot fastsatt krav.   

 

2.5 Konsept 4 - Stegvis realisering mot veiprising 

Konseptet har som mål å realisere et målbilde i tråd med konsept 3 hvor: 

• den teknologiske utviklingen er kommet så vidt langt at integrert kjøretøyplattform for 

majoriteten av kjøretøyflåten er på plass med et begrenset sett standarder hos 

kjøretøysprodusentene 

• det EU-regulatoriske er videreutviklet til å kunne gjelde både lette og tunge kjøretøy og har 

tatt inn over seg at nullutslippskjøretøy er den nye normalen. 

• skyløsninger/tynne klienter ivaretar personvern på en akseptabel måte.  

 

 

Figur 15 - Konsept 4 stegvis realisering mot veiprising 
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Steg 1 - lette norsk-registrerte, nullutslippskjøretøy implementerer løsninger tilsvarende et 

«nedskalert» Konsept 1. Basis rapportering etableres, omfatter ikke utenlandske kjøretøy. 

Drivstoffavgift fortsetter på kjøretøy med forbrenningsmotor.  

Steg 2 - konsept 2 for tunge kjøretøy tar sikt på å realisere konsept 2 med ulike satser for 

veibruksavgift for by og land. Det må her installeres OBU/brikker i kjøretøy over 7,5 tonn, 

eventuelt app eller integrere kjøretøyplattform. En innføring for tunge kjøretøy vil kunne 

sammenfalle med tilsvarende implementering i Sverige og Danmark Det er mulig å innføre 

løsningen geografisk på enkelte veistrekninger (TEN-T og motorveier). Overgangsordning fra 

veibruksavgift på drivstoff til kilometerbasert for tunge kjøretøy kan ordnes med ulike 

betalingsløsninger/fradrag/justerte satser på drivstoffavgiften for de med OBU installert i kjøretøy 

eventuelt andre varianter. Vektårsavgiften kan vurderes fjernet. 

Realopsjon (Steg 3) tar sikte på å realisere konsept 3 med posisjonsbasert veibruksavgift og 

bompenger alle kjøretøy. I denne fasen vil det innføres en tredje sone med storby og alle kjøretøy 

benytter veiprising. Bompengeordninger skal ha lokal forankring, slik at det kan være opp til de 

enkelte bypakker om det er ønskelig å gå over fra en prismodell med passering av bomsnitt til 

distansebasert.   

 

 

3. Årsverksestimater bemanning 
Dette kapittelet angir grovestimater på antall økte årsverk fra dagens situasjon i en regulær drifts- 

og forvaltningssituasjon for de forskjellige organiseringsvariantene av konseptene.  

Det er primært gjort estimater for det økte ressursbehovet for oppgaver som antas å oppstå hos 

etatene. 

For oversikt over estimerte drifts- og forvaltningskostnader for samtlige aktører ved de forskjellige 

prosesstegene, er dette inntatt i den samfunnsøkonomiske analysen som er vedlagt 

konseptvalgutredningen og det vises til denne. 

 

3.1 Konsept 1 - Veibruksavgift innføres for nullutslippskjøretøy 

 

3.1.1 Bemanning – Alternativ A, Næringslivet krever inn 

 

Tabell 1 - Antall årsverk, Konsept 1 - Alt A, Næringslivet krever inn 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     5   5  

Statens vegvesen  10    35  45  

Skatteetaten     5 5 

Sum -     10   -     -     45  55 
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Det er estimert et behov for 10 årsverk i Statens vegvesen i forbindelse med datafangst. Dette 

knytter seg til oppfølging av spørsmål og hendelser ved manuell rapportering av kilometerstand 

fra kjøretøyeiere/brukere.   

For alternativet med næringsliv som innkrever er det lagt til grunn at det for Skatteetatens del 

forutsetter at opprettelse og forvaltning (fastsettelse og innkreving) av ny veibruksavgift dekkes av 

dagens bemanning. Det er imidlertid estimert et behov for en økning i 5 årsverk som omfatter 

oppfølging av etterlevelsesarbeid og ulike kontrolloppgaver i Skatteetaten mot de 

særavgiftspliktige. Videre er det estimert et behov for en økning til 35 årsverk for forebygging og 

kontroll utført av Statens vegvesen i tillegg til dagens utekontroll som utgjør 200 årsverk. Behovet 

for ekstra årsverk for Statens vegvesen går for det vesentligste ut på å følge opp kjøretøy som ikke 

har rapportert kilometerstand eller ikke betalt. 

Det er i dette alternativet estimert 5 årsverk for tredjepart som her utgjør andre etater. De estimerte 

årsverkene er basert på at det kan bli aktuelt å be andre kontrolletater som Politiet og Tolletaten å 

bidra med kontrolloppgaver, tillegg til Statens vegvesen.   

 

 

3.1.2 Bemanning – Alternativ B, Skatteetaten krever inn  

Tabell 2 - Antall årsverk Konsept 1, Alt B, Skatteetaten krever inn 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     5   5  

Statens vegvesen  10  5   35   45  

Skatteetaten   20 10 15 45 

Sum -     10   20     10    55   95  

 

Som ved alternativ A gjelder det samme årsverksestimatet for Statens vegvesen i forbindelse med 

datafangst. Dette knytter seg til oppfølging av spørsmål og hendelser ved manuell rapporteringen 

av kilometerstand fra kjøretøyeiere/brukere.   

For alternativ B vil det være knyttet et større behov i forbindelse med fastsetting og innkreving for 

Skatteetaten, beregnet til totalt 30 årsverk. Økningen er beregnet med utgangspunkt i tidligere 

erfaringer med innkreving av motorvognavgifter, det må påregnes en økning av henvendelser og 

saksbehandling når Skatteetaten skal kreve inn avgiften direkte fra kjøretøyeier. Det må tas høyde 

for at det blir en vesentlig andel krav som går til tvangsinnfordring. 

Videre er det estimert et behov for 35 årsverk for forebygging og kontroll utført av Statens 

vegvesen, i tillegg til dagens utekontroll som utgjør 200 årsverk. Behovet for ekstra årsverk for 

Statens vegvesen går for det vesentligste ut på å følge opp kjøretøy som ikke har rapportert 

kilometerstand eller ikke betalt. 

De samme estimerte 5 årsverk for andre kontrolletater (tredjepart) utover Statens vegvesen gjelder 

for dette alternativet også. 
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3.2 Konsept 2 – Sone – pris varierer mellom by og land  

3.2.1 Bemanning – Alternativ A, Næringslivet krever inn 

Tabell 3 - Antall årsverk, Konsept 2, Alt A, Næringslivet krever inn 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     200   200 

Statens vegvesen    5  20 25 

Skatteetaten     5   5  

Sum -     -   5    -     225   230  

 

Konsept 2 omfatter kontroll av alle kjøretøy. Selv om vegkantutstyr vil kunne brukes til å 

kontrollere det store volumet av kjøretøy, er det estimert en betydelig økning i årsverk forbindelse 

med kontrollaktiviteter. Det er anslått en økning på 220 årsverk fra dagens nivå på Statens 

vegvesens utekontroll. Dette er fordelt på 20 ekstra årsverk for Statens vegvesen og 200 årsverk 

oppført på tredjepart, da det ikke er gitt at denne type kontroll sorterer under Statens vegvesens 

kjerneoppgaver.  

Det er estimert 5 årsverk i Statens vegvesen i forbindelse med fastsetting som omhandler løpende 

forvaltning og endring av soneinndelinger og takster for veibruksavgift.   

Som for konsept 1 alternativ A forutsettes det for Skatteetatens del at opprettelse og forvaltning 

(fastsettelse og innkreving) av ny veibruksavgift dekkes av dagens bemanning. Økningen i 5 

årsverk under kontroll for Skatteetaten omfatter den samme oppfølgingen av etterlevelsesarbeid og 

ulike kontrolloppgaver mot særavgiftspliktige.  

 

3.2.1 Bemanning – Alternativ B, Skatteetaten krever inn  

Tabell 4 - Antall årsverk Konsept 2, Alt B, Skatteetaten krever inn 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     200 200 

Statens vegvesen    5  20 25 

Skatteetaten   20 35 30 85 

Sum -     -   25    35 250  310 

 

Alternativ B vil ha den samme økningen i årsverk forbindelse med kontrollaktiviteter som i 

alternativ A. Det vises til en anslått en økning på 220 årsverk fra dagens nivå på Statens vegvesens 

utekontroll. Dette gjelder 20 ekstra årsverk for Statens vegvesen og 200 årsverk oppført på 

tredjepart, da det ikke er gitt at denne type kontroll sorterer under Statens vegvesens 

kjerneoppgaver.  

Videre gjelder samme estimat på 5 årsverk i Statens vegvesen ved fastsetting knyttet løpende 

forvaltning og endring av soneinndelinger og takster for veibruksavgift og bompenger.   



 

Organisering og roller i et fremtidig system 

Vedlegg 5-7 til KVU Veibruksavgift og bompenger 

Side: 22 av 35 

Versjon:1.0 

 

Skatteetaten og Statens vegvesen    Vedlegg 5-7 Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger 

 

 

For Skatteetaten er det estimert et større behov for økning i årsverk for fastsetting og innkreving 

fra konsept 1, hhv. 20 og 35, idet konsept 2 legger opp til at samtlige kjøretøyeiere blir 

avgiftspliktige over Skatteetaten. Økningen er beregnet med utgangspunkt i tidligere erfaringer 

med innkreving av motorvognavgifter, det må påregnes en økning av henvendelser og 

saksbehandling når Skatteetaten skal krever inn avgift direkte fra kjøretøyeier. Det må tas høyde 

for at det blir en vesentlig andel krav som går til tvangsinnfordring.  

Videre er det for dette alternativet i konseptet også anslått en økning på 30 årsverk under kontroll 

for Skatteetaten som hensyntar økning i oppfølgingen av etterlevelsesarbeid og ulike 

kontrolloppgaver som følger av at Skatteetaten innkrever veibruksavgiften direkte fra den 

avgiftspliktig kjøretøyeier. 

 

3.1 Konsept 3 - Posisjon - Pris varierer mellom tid, sted og distanse 

3.1.1 Bemanning – AutoPASS-utstedere krever inn  

Tabell 5 - Antall årsverk, Konsept 3, AutoPASS-utsteder krever inn 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart      200  200 

Statens vegvesen    15    20 35 

Skatteetaten     5 5 

Sum -     -   15    -  225   240  

 

Konsept 3 omfatter også alle kjøretøy, og vil følgelig ha de ha de samme årsverksestimatene 

forbindelse med kontrollaktiviteter som i konsept 2 for Statens vegvesen og tredjepart.   

Årsverksestimatene ved fastsetting er satt til 15 hos Statens vegvesen. Dette er begrunnet med et 

antatt større forvaltnings- og endringsbehov av takster og prismodeller som har mulighet for å 

variere mellom ulike typer veier, geografi, tidspunkt, årstid, trafikkforhold mm. 

Opprettelse og forvaltning av ny veibruksavgift vil også her antas å kunne dekkes av dagens 

bemanning i Skatteetaten, mens de 5 årsverkene under kontroll for Skatteetaten omfatter 

oppfølgingen av etterlevelsesarbeid og ulike kontrolloppgaver mot særavgiftspliktige utstedere.  

 

3.1 Konsept 4 - Stegvis realisering mot veiprising 

Kapittelet angir grovestimater i årsverk for de forskjellige stegene i konsept 4  

Det er tatt som forutsetning at det er en næringslivsaktør som gjør innkreving av veibruksavgiften 

i estimatene for stegene i konsept 4, da målbildet er å realisere konsept 3 hvor Skatteetaten som 

innkrever ikke er foreslått som alternativ. 
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3.1.1 Bemanning - Steg 1 - lette norsk-registrerte nullutslippskjøretøy  

Tabell 6 - Antall årsverk, Konsept 4, Steg 1 lette, norsk-registrerte nullutslippskjøretøy 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     5 5 

Statens vegvesen  10  0  35 45 

Skatteetaten     5   5  

Sum -     10 0  -     45   55  

 

Det er estimert et behov for 10 årsverk i Statens vegvesen i forbindelse med datafangst for 

oppfølging av spørsmål og hendelser ved manuell rapportering av kilometerstand fra 

kjøretøyeiere/brukere.   

Som for konsept 1 alternativ er det lagt til grunn at opprettelse og forvaltning (fastsettelse og 

innkreving) av ny veibruksavgift dekkes av dagens bemanning i Skatteetaten, men med et behov 

for en økning i 5 årsverk som omfatter oppfølging av etterlevelsesarbeid og ulike 

kontrolloppgaver i Skatteetaten mot særavgiftspliktige  

Videre er det estimert et behov for en økning til 35 årsverk for forebygging og kontroll utført av 

Statens vegvesen utover dagens utekontroll som utgjør 200 årsverk. Behovet for ekstra årsverk for 

Statens vegvesen går for det vesentligste ut på å følge opp kjøretøy som ikke har rapportert 

kilometerstand eller ikke betalt.  

Det er i dette alternativet estimert 5 årsverk for tredjepart som her utgjør andre etater. De estimerte 

årsverkene er basert på at det kan bli aktuelt å be andre kontrolletater som Politiet og Tolletaten å 

bidra med kontrolloppgaver, tillegg til Statens vegvesen. 

 

3.1.2 Bemanning - Steg 2 - konsept 2 for tunge kjøretøy 

Tabell 7 - Antall årsverk, Konsept 4, Steg 2 - konsept 2 for tunge kjøretøy 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart     5 5 

Statens vegvesen  10  5  55 70 

Skatteetaten     5   5  

Sum -     10   5    -     65  80 

 

Steg 2 omfatter kontroll av tunge kjøretøy over 7.5 tonn, i tillegg til norsk-registrerte lette 

nullutslippskjøretøy. Det er estimert en økning i årsverk fra steg 1 på 20 årsverk i forbindelse med 

Statens vegvesens kontrollaktiviteter. Totalt utgjør dette 55 årsverk fra dagens 

bemanningssituasjon.  

Det er i dette steget også estimert 5 årsverk for tredjepart som her utgjør andre kontrolletater som 

Politiet og Tolletaten.  
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I og med at steg 2 er påbygning på steg 1 og stegene vil gå parallelt, vil det samme antall estimerte 

årsverk på 10 knyttet til datafangst i Statens vegvesen være gjeldende.   

Det er estimert et antall på 5 årsverk i Statens vegvesen i forbindelse med fastsetting som knytter 

seg til løpende forvaltning og endring av soneinndelinger og takster for veibruksavgift.   

Som for steg 1 forutsettes det at oppgaver hos Skatteetatens knyttet til opprettelse og forvaltning 

(fastsettelse og innkreving) av ny veibruksavgift dekkes av dagens bemanning. Økningen i 5 

årsverk under kontroll for Skatteetaten omfatter den samme oppfølgingen av etterlevelsesarbeid og 

ulike kontrolloppgaver mot særavgiftspliktige. 

 

3.1.3 Bemanning - Realopsjon (Steg 3) 

Steg 3 tar sikte på å realisere konsept 3 med posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger for alle 

kjøretøy.  De allerede estimerte årsverkene for dette konsept 3 vil følgelig gjelde for steg 3. Det 

vises til beskrivelsene av årsverksestimatene angitt for konsept 3.  

 

Tabell 8 - Tabell 6 - Antall årsverk, Konsept 4, Realopsjon (Steg 3) 

Aktør Etablering Datafangst Fastsetting Innkreving Kontroll Sum 

Tredjepart      200  200 

Statens vegvesen    15    20 35 

Skatteetaten     5 5 

Sum -     -   15    -  225   240  

 

 

 

4. Kontroll- og sanksjonsmuligheter  
For alle konseptene er det viktig at man etablerer et kontroll- og sanksjonsregime som er balansert 

mellom sannsynlighet for juks og risikoen brukere har for å bli tatt. 

Det norske offentlige veinettet utgjorde 95 000 km i 2019 og det er vanskelig å se for seg 

kontrollstrategier som ikke kombinerer bruk av fast- og mobilt utstyr i tillegg til effektiv bruk av 

tilgjengelige datakilder. 

4.1 Kontrollmuligheter (felles for alle konseptene) 

Normalt vil kontroll rette seg mot: 

• Har eier rapportert? 

• Har eier rapportert korrekt? 

• Har eier betalt? 

• Har særavgiftspliktig rapporter til rett tid? 

• Har særavgiftspliktig rapportert korrekt 

• Har særavgiftspliktig betalt til rett tid? 
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Det finnes eksisterende datakilder som gjør det mulig å sette strøm på noen kontroller:  

• Statens vegvesen har oversikt over alle norsk-registrerte kjøretøy med eier, noe som gjør 

det mulig å kontrollere at norsk-registrerte biler har rapportert. 

• Statens vegvesen innhenter også opplysninger om avlest kilometerstand ved periodisk 

kjøretøykontroll (PKK). PKK gjøres normalt 4 år etter førstegangsregistrering og hvert 

andre år etter dette. 

• Eierskifter av bil med tilhørende omregistrering er også en mulighet til å innhente 

opplysninger om avlest kilometerstand og knytte dette til "slutt-tilstand" for selger og som 

må godkjennes av ny eier. 

• Dette er data som kan brukes til å sjekke at rapporterte data er logiske og håndtere tilfeller 

ved manglende rapportering og sikre korrekt grunnlag ved eierskifter.  

• Andre mulige datakilder kan være opplysninger om forsikring, bl.a. antall kilometer (i 

året) kjøretøyet er forsikret for.  

• Det finnes utekontroll med utstyr (ANPR) som avleser skilter og sjekker utestående varsler 

på kjøretøy. 

 

Figuren under illustrerer de ovennevnte kontrollmulighetene av datakilder.  

 

Figur 16 - Kontrollmuligheter 
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4.2 Konsept 1 

Eier av nullutslippskjøretøy innberetter utkjørt distanse til Statens vegvesen. Verksteder registrerer 

kjøretøyets brutto kjørelengde ved PKK, som i dag. I tillegg bør det etableres systemstøtte, slik at 

kjørelengde også oppgis og godkjennes ved eierskifte. Det kan også vurderes om at det skal stilles 

krav om at kjørelengde registreres ved generelle verkstedsbesøk.  

Dersom kjøring i utlandet ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for veibruksavgiften, må slik 

kjøring trekkes fra ved rapportering. Den ansvarlig må kunne dokumentere slik kjøring hvis 

Skatteetaten etterspør dette i forbindelse med kontroll. 

 

 

Figur 17  - Konsept 1 skisse kontroll 

 

Informasjon om manglende rapportering og betaling av veibruksavgift kan rapporteres inn i 

samme løsning (f.eks. VaDis2) som benyttes for rapportering om manglende PKK og forsikring 

slik at kjøretøyet kan lukes ut av kontrollmyndighet ved hjelp av ANPR. 

Statens vegvesens utekontroll kan få oppgaven med å kontrollere nullutslippskjøretøy langs veien. 

Dette kan gjøres ved at det etableres varsel for kjøretøy som har unnlatt å rapportere og betale 

veibruksavgift. 

Dersom dette er et konsept som det skal jobbes videre med, må kontrollmyndigheten involveres 

for å beskrive hvordan kontrolloppgaven best kan utføres. 

 

 

 

2 VaDis (Vehicle and Driver Inspection System) er et digitalt system som benyttes ved utekontroll og behandling av 

kontrollsaker. 
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4.3 Konsept 2 og 3 

Land som har innført distansebasert avgift for tunge kjøretøy har etablert til dels store 

kontrollorganisasjoner som foretar kontroll med at tunge kjøretøy har aktiv OBU. Det benyttes 

både fastmontert vegkantutstyr, flyttbart vegkantutstyr og mobile enheter. 

Det er behov for kontroll for å sikre at alle kjøretøy har OBU. I begge konseptene vil Statens 

Vegvesen motta informasjon om alle installerte OBU fra utstedere / verksted og ha oversikt over 

hvilke norsk-registrerte biler som evt. mangler opplysninger om OBU. 

Utstyret i kjøretøy vil rapportere kjøring til Statens Vegvesen og opplysningene kan, som i 

konsept 1, kontrolleres mot opplysninger fra PKK og eierskifte. 

Vegkantutstyr og mobilt utstyr kan brukes til å kontrollere at OBU er aktiv, kjøretøyet rapporterer 

korrekt posisjon, evt. bruke registreringer for å kontrollere mot opplysninger fra OBU. 

Eksisterende portaler Statens vegvesen har langs veien hvor man kobler på ANPR-kamera vil 

kunne benyttes. Det vil også være behov for ytterligere portaler langs veien enn dagens andel. Det 

bør vurderes å gjenbruke noen av portalene til AutoPASS når prosjektene er nedbetalt og 

Bompengeselskapene tar ned sitt utstyr. Det vil si at selve portalen blir stående igjen, slik at staten 

også utstyrer disse portalene med sitt ANPR-utstyr. Det innebærer i så fall staten vil måtte ta over 

eierskap for disse portalene og kostnadene knyttet til forvaltning av dem. 

I tillegg antas det å være mulig å kreve kjøredetaljer fra OBU ved mistanke om feil og mangler. 

Det legges til grunn at det utstyret som tas i bruk i Norge har en del innebygget 

kontrollfunksjonalitet, i tillegg til at utstyret kontrolleres ved PKK. Det forutsettes at løsningene er 

langt mer robuste enn det som benyttes i Europa pt slik at det minimerer mulighetene for 

manipulasjon og juks.  

Figuren under illustrerer de ovennevnte kontrollmulighetene ved konsept 2 og 3.  

 

Figur 18 - Kontrollmuligheter Konsept 2 og Konsept 3 
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Begrensninger/muligheter i kjøretøyets fastmonterte utstyr vil være bestemmende for hvor stor 

den norske kontrollorganisasjon må være. Anslagene i estimatene for utekontroll legger til grunn 

håndtering av omtrent 1000 faste og flyttbare kontrollpunkter og 100 kontrollkjøretøy. Dersom en 

skulle legge til grunn kontrollorganisasjonen som man har i andre land, som f.eks. Belgia, vil det 

være behov en organisasjon på flere tusen årsverk i Norge. Kontrollregimet bør imidlertid kunne 

være langt mindre enn i Belgia, idet utstyret man ser for seg å benytte i Norge vil være langt 

mindre sårbart for juks enn det som benyttes i Belgia. 

Dersom man skal gå videre med konsept 2 eller 3, bør man gå nærmere inn på hvordan andre land 

har rigget sitt kontrollregime, samt involvere nøkkelpersonell i Statens vegvesen med erfaring fra 

fagområdet. I tillegg må sårbarheten og risikoen for juks og eventuell manipulasjon i den tekniske 

løsningen benyttes som underlag for å beregne størrelsen på kontrollorganisasjonen. 

Før man har fått full oversikt over hva som må kontrolleres, er vil det være usikkerhet knyttet til 

størrelsen på og kostnaden for å etablere og drifte kontrollregimet. 

4.4 Kontroll av registrerte særavgiftspliktige 

I konseptene hvor alternativene er beskrevet at de følger særavgiftsløpet, er det Statens vegvesen 

som sammenstiller og formidler grunnlaget for veibruksavgift, mens særavgiftspliktig rapporterer 

ved egenfastsetting til Skatteetaten. Den særavgiftspliktige fakturerer kjøretøyeier og innbetaler 

veibruksavgiften til Skatteetaten  

Som registrert særavgiftspliktig hos Skatteetaten medfølger de plikter og rettigheter som er fastsatt 

i særavgiftsregelverket. Regelverket gir adgang til flere virkemidler for kontroll og sanksjonering.  

Tvangsmulkt 

Der den avgiftspliktige ikke rapporterer avgiften til rett tid, er det innført automatisk tvangsmulkt 

for de registrerte avgiftspliktige og tvangsmulkt stanses først ved innrapportering av avgift. Den 

avgiftspliktige kan klage på et vedtak om tvangsmulkt og et krav om tvangsmulkt kan frafalles.   

Ved rapportering av avgiften kan Skatteetaten enten ta ut en melding til kontroll eller utføre en 

mer omfattende avdekkingskontroll.  

Meldingskontroll 

Den registrerte avgiftspliktige rapporterer veibruksavgift på avgiftsmeldingen i Elsær til 

Skatteetaten. Utgangspunktet for en kontroll er avgrenset til kontroll av siste innleverte 

særavgiftsmelding og er avkortet til denne. Vi varsler om avgrenset kontroll, gjerne en 

avgiftslinje, en avgiftstype/gruppe eller tillleggskode. Det kan også omfatte kontroll av 

avgiftsgrunnlaget for hele særavgiftsmeldingen. Vi kan også vurdere rutinen for føring og 

rapportering av særavgifter opp imot avtaler som danner grunnlag for rapporteringen. 

Avdekkingskontroll 

En avdekkingskontroll vil ha en avgrenset kontrollperiode, gjerne på 3 år, og kan være avgrenset 

til en avgift eller flere avgifter, en avgiftskode/gruppe, en tilleggskode eller være helhetlig. Vi kan 

også vurdere rutiner for føring og rapportering av særavgifter og vi kan vurdere underliggende 

avtaler som kan ha betydning for rapportering og betaling. 

Avgiftsberegning og tilleggsskatt 

Ved begge kontrolltypene kan det foretas avgiftsberegning ved manglende fastsetting og betaling 

av avgift. Videre kan det ilegges tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven når det gis uriktige eller 

ufullstendige opplysninger. 
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4.5 Kontroll av avgiftsplikt kjøretøyeier 

Ved manglende rapportering av kilometerstand til Statens vegvesen og videre til Skatteetaten bør 

det vurderes å innføre regelverk som gir Skatteetaten, Statens vegvesen og andre kontrolletater 

hjemmel til å kontrollere ilegge gebyr og gjennomføre avskilting av kjøretøy hvor eier ikke har 

levert avlesning av kilometerstand. Skatteetaten vil da kunne vedta kjøretøy stanset/avskiltet inntil 

kilometerstand er rapportert.   

For alternativene som gjelder motorvognløpet bør regelverk for solidaransvar og stansning 

vurderes gjenopptatt når det gjelder manglende betaling.   

Solidaransvaret innebærer at erververen er solidarisk ansvarlig for eventuelle ubetalte avgifter ved 

eierskifte av kjøretøy. 

Stansningsretten består av to enkeltelementer, registreringssperre og avskilting, som begge har 

som funksjon å fremme oppgjør av forfalte avgiftskrav.  Insentivet som ligger i 

registreringssperren er at alle forfalte avgifter må være betalt før på- eller omregistreringen kan 

finne sted. For kjøretøy som ikke skifter eier, vil vissheten om at kjøretøyet kan bli avskiltet som 

følge av unnlatt betaling av avgiften(e), stimulere den avgiftspliktige til å betale de avgifter som 

måtte hefte på kjøretøyet. Stansningsretten er således et viktig virkemiddel i 

innkrevingsprosessen»  

Stansningsretten knytter seg ikke bare til de avgiftskrav som har påløpt i den «registrerende» 

eierens eiertid, men også til krav som tidligere eiere var ansvarlig for.» 

Det må kunne oppdateres i en sentral oversikt hvor alle kontrolletater har tilgang til å se hvilke 

kjøretøy som er vedtatt stanset.  I tillegg bør også skyldig avgift tilgjengeliggjøres slik at det 

hindrer gjennomføring av omregistrering inntil skyldig avgift er betalt.  

 

4.6 Håndtering av utenlandske kjøretøy 

En rekke utenlandske kjøretøy som kommer til Norge vil allerede være utstyrt med brikke fra 

utstedere som er godkjent i Norge og vil da behandles på samme måte som norske brukere. Det er 

obligatorisk med brikke for de fleste tunge kjøretøy over 3500 kg. Hvis slike kjøretøy ikke 

allerede er utstyrt med en godkjent brikke, må de anskaffe en slik ved kryssing av grensen inn i 

Norge. Det betyr at de fleste utenlandske tunge kjøretøy vil bli fanget opp i konsept 2 og 3.  

De ulike konseptene vil ikke fullt ut fange opp utenlandske lette kjøretøy, da det vil være 

komplisert å stille krav om obligatorisk brikke som krever montering fra utenlandske lette 

kjøretøy før tilsvarende løsninger etableres i de europeiske landene. 

Utenlandske kjøretøy i takstgruppe 1 uten brikke vil, på samme måte som for norske kjøretøy uten 

brikke, identifiseres via bilderegistering når det gjelder bompenger.  

Bompengeselskapene har anskaffet tjenesten «utenlandsinnkreving». Leverandøren skal innhente 

utenlandsk eiers navn og adresse fra landets kjøretøyregister, fakturere eieren og overføre betaling 

til bompengeselskapet. Aktuelle leverandører sender for eksempel faktura på mange språk, de har 

rimelig åpningstid for kundeservice på telefon på mange språk, og leverandør har bankkonto i 

mange land der det blir mulig å betale i landets valuta til en lokal bank Det foreslås at en 

tilsvarende ordning etableres som et virkemiddel for å innkreve veibruksavgift der dette ikke er 

registrert betalt.        
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For å avbøte på inntektsbortfallet er det mulig å etablere alternative løsninger som en vignett som 

brukere av utenlandske lette kjøretøy kan kjøpe via en app eller på nett. Bilfører registrerer 

kjøretøyet og betaler veibruksavgiften. Figuren under viser overordnet hvordan en slik løsning kan 

fungere. 

 

 

Figur 19 - Utenlandske kjøretøy etterlevelse 

 

For å sikre etterlevelse vil det være mulig å kontrollere bil mot betaling, samt bruke identifisering 

via bilderegistrering fra bomring/veikantutstyr for å finne kjøretøy som har kjørt på norsk vei uten 

å betale veibruksavgift. 

 

 

5. Sammenstilling og vurdering av 
løsningsalternativ for organisering 

Overordnet har organiseringen som er beskrevet av en fremtidig ordning for innkreving av 

veibruksavgift og bompenger to hovedvarianter: 

1. Innkreving av veibruksavgift gjennomføres av næringslivsaktører 

(utstedere/TFF/forsikringsselskap) som dermed må registreres som særavgiftspliktige 

2. Skatteetaten tar innkrevingen direkte mot den avgiftspliktige kjøretøyeier.  

Figuren under gir en fremstilling av dette.  
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Figur 20 - Sammenstilling av organisatoriske modeller 

 

For de alternativene hvor TFF, forsikringsselskap eller Skatteetaten skal kreve inn 

veibruksavgiften, vil utsteder fortsatt kreve inn bompengene. Mange av vurderingstemaene og 

vurderingene vil følgelig være like for organiseringsvariantene i alle konseptene.  

Det er i dette kapittelet gjort noen overordnede betraktninger av fordeler og ulemper ved valg av 

organiseringsform.  Valg av organisering vil fordre nærmere detaljering i en senere prosjektfaser. 

 

5.1 Innkreving av veibruksavgift av næringslivet (særavgiftspliktige) 

I dagens avgiftssystem er næringslivet tillagt innkrevingsansvaret for en rekke skatter og avgifter 

på vegne av staten. 

Næringslivet/arbeidsgiver håndterer store pengestrømmer på skatt og avgift som betaling av 

forskuddstrekk annenhver måned, samt månedlig innrapportering av A-melding.  Næringslivet 

håndterer merverdiavgift med fastsetting og betaling annenhver måned. 

Næringslivet har sentrale innkrevingsroller mht. kjøretøysbruk i dag: 

• Dagens veibruksavgift kreves inn av Oljeselskapene. Dette gjelder også CO2-avgiften som 

i alle konsepter fortsatt er knyttet til drivstoff. 

• Trafikkforsikringsavgiften kreves inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringen.  

• AutoPASS-utstedere krever inn bompenger på vegne av bompengeselskapene fra sine 

brukere med brikkeavtale. Andelen passeringer som kan knyttes til en brikkeavtale utgjør 

om lag 90 prosent.  

En videreføring av innkrevingsansvaret for fremtidig veibruksavgift ved næringslivet støtter 

følgelig opp om foreliggende prosesser for fastsetting og innkreving for kjøretøy langs vei. Dette 

kan gi effektivitetsgevinster. Muligheten for å kunne fakturere fremtidig veibruksavgift gjennom 
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etablerte kundeforhold og prosesser vil kunne oppleves som fordelaktig og brukervennlig for 

kjøretøyeier/bruker. Signalene fra flere av de foreslåtte aktørene er at de er fortrolige med å ta 

dette innkrevingsansvaret.  

En sentral normativ føring til fremtidig system for innkreving av veibruksavgift og bompenger, er 

behovet for tillit og legitimitet til ordningen. Dagens veibruksavgift utgjør en andel av literprisen 

på drivstoff og betales av kjøretøyeier/bruker ved fylling hos en drivstoffleverandør 

(bensinstasjon). Innføring av en ordning med en veibruksavgift direkte koblet til målt og 

rapportert utkjørt distanse, må antas å gi en helt annen bevissthet om veibruksavgiften og dens 

formål enn i dag. Det er en risiko for at fakturert veibruksavgift oppfattes som en dyrere forsikring 

eller økte bompenger. Erfaringene ved innføringen av trafikkforsikringsavgiften viste at mange 

kjøretøyeiere/brukere oppfattet dette som økt forsikringspremie som påvirket 

forsikringsselskapenes omdømme.   

Videre er det knyttet en usikkerhet til om og eventuelt hvilke kostnader privat aktør vil ilegge 

kjøretøyeier/bruker som kompensasjon, i form av gebyr, for å ta på seg særavgiftsplikten for 

veibruksavgiften og kreve inn denne på vegne av staten. Utstedere tar i dag kredittrisiko og får 

kompensasjon på brutto bompenger (1,75%), de har et garantiansvar. Oljeselskaper har ikke 

kompensasjon for drivstoffavgiftene. 

 

5.1.1 Mulige næringslivsaktører for innkreving av veibruksavgift  

Aktører som er beskrevet for konsept 1, er TFF, forsikringsselskaper og utstedere. Det er i 

organiseringsbeskrivelsene utelukkende utsteder som er pekt på som innkrever i konseptene 2 og 

3.  Det vil være variasjoner som taler for eller mot hvem som skal påta seg innkrevingsansvaret 

ved realisering av dette konseptet. 

Dagens utsteder har allerede nødvendig systemintegrasjon mot Statens vegvesens driftsplattform 

som foreslås som system for samordning av datafangst og sammenstilling av fakturagrunnlag for 

veibruksavgiften i konseptene. Dagens utsteder har også et etablert kundeforhold til de fleste 

kjøretøyeiere/brukere. Felles og sammenhengende prosess for innkreving av veibruksavgift og 

bompenger kan gi en bedre brukerreise og opplevelse.  

Utstedere kan imidlertid i dag nekte å inngå avtale med brukere som er dårlige betalere med 

begrunnelse i kredittrisiko. Innkreving av bompenger fra brukere uten brikkeavtale med utstedere 

håndteres i dag av operatørene. For de konseptene der det kreves at samtlige norske kjøretøy har 

OBU for veibruksavgift, må det stilles krav om at utstederne må inngå avtale med den delen av 

markedet som er mindre betalingssikkert.  

Det er gjort utredninger av EETS-direktivet og andre relevante regelverk i et tilhørende vedlegg til 

konseptvalgutredningen. Der fremholdes det en usikkerhet i tolkningen av hvorvidt EETS-

direktivet er til hinder for å kreve at utenlandske utstederne må registrere seg som 

særavgiftspliktige hos Skatteetaten, eller en må følge en markedsbasert utstedermodell med en 

egen veibruksoperatør i statlig regi. Denne veibruksoperatøren må i så fall inngå avtale med 

samtlige AutoPASS/EETS-utstedere om innkreving av veibruksavgift for sine brukere.  

Alternativet med forsikringsselskaper som innkrever har fordelen ved at selskapene allerede er 

registrerte særavgiftspliktige for trafikkforsikringsavgiften. Forsikringsselskapene vil ha etablert 

kundeforhold til kjøretøyeiere/brukere idet ansvarsforsikring er lovpålagt å ha for kjøretøy som 

skal brukes på veien. Utfordringen med forsikringsselskapene er alle de ulike systemene som i dag 
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kommuniserer med TFFAuto3. Det er 30 fagsystemer som må tilpasses og kostnaden knyttet til 

dette er usikker.  

Dersom TFF påtar seg innkrevingen av veibruksavgiften, vil det kun være TFFAuto som vil kreve 

tilpasninger. Myndighetene vil da også kun ha én særavgiftspliktig å forholde seg til fremfor 

samtlige forsikringsselskap. Videre vil håndtering av veibruksavgift ved TFF gjøre bytte av 

forsikringsselskap for kjøretøyeiere/bruker enklere og mer fleksibelt. Samtidig vil 

kjøretøyeier/bruker med TFF som innkrevingsansvarlig for veibruksavgiften introdusere en ny 

aktør som kjøretøyeier/bruker skal forholde seg til. TFF har ikke noe avtaleforhold med 

forsikringskundene i dag. Felles for innkreving i eksisterende kundeforhold er om mottaker av 

faktura forstår hva som er bompenger eller forsikringspremie og hva som er fiskal avgift. Slik sett 

vil alternativet med TFF som innkrever av veibruksavgiften i et nytt kundeforhold kunne ivareta 

dette.  

Det må presiseres at det også kan være andre aktuelle næringslivsaktører som kan ha interesse av å 

kreve inn veibruksavgift. 

Håndtering av leasingkjøretøy/-selskaper er en felles utfordring i konsept 1. Utsteders avtale og 

enhet kan knyttes til bruker av kjøretøyet, slik at veibruksavgiften kan faktureres direkte til bruker 

istedenfor til leasingselskapene som har eierskapet til større kjøretøyflåter. Det samme gjelder for 

forsikringsselskapene, hvor bruker har ansvarsforsikring. Utfordringen med leasingkjøretøy i 

konsept 1, er tilgang til rapportering av kjørte kilometer. For at konseptet skal fungere optimalt, 

må det legges til rette for at bruker kan rapportere direkte til Statens vegvesen. 

Skatteetaten vil ha lave/moderate tilpasningskostnader for å koble på nye særavgiftspliktige, det er 

ingen/liten avhengighet til det pågående programmet Fremtidens Innkreving. 

 

5.2 Skatteetaten innkrever veibruksavgiften 

Skatteetaten samarbeider med Statens vegvesen om en selvbetjent digital løsning hvor registrering 

av salgsmelding, omregistrering av kjøretøy, samt beregning og betaling av 

omregistreringsavgiften skjer i en sømløs prosess. Det samme gjelder for engangsavgiften og dens 

integrasjon mot Autosys Bransjeløsning.  

Skatteetaten har innkrevingsoppdrag på vegne av mange offentlige virksomheter, en innkreving av 

veibruksavgift kan bli sett på som et nytt innkrevingsoppdrag (Statens Innkrevingssentral).  

For dette alternativet er det den enkelte kjøretøyeier som vil være å anse som avgiftspliktig, noe 

som vil øke behovet for ressurser hos Skatteetaten, knyttet til fastsettelse, innkreving og kontroll 

av veibruksavgiften. Manglende betaling av avgift vil således ikke belaste Alminnelig namsmann 

med saker til innfordring, men håndteres av Skatteetaten som særnamsmann. 

Det kan være en fordel at myndighetene har førstehåndsinformasjon om manglende rapportering 

eller manglende betaling av veibruksavgiften på kjøretøynivå, noe som vil gjøre det lettere å 

gjennomføre kontroll mot enkeltkjøretøy; mangler det rapportering eller er avgiften ikke betalt? 

 

 

3 TFFAuto er bransjens IT-system for felles forsikringsinformasjon for motorvogner. Alle 

trafikkforsikringsselskaper i Norge bruker TFFAuto. TFFAuto mottar også informasjon om 

motorvogner og eiere fra det sentrale motorvognregisteret (Autosys) som forvaltes av Statens 

vegvesen. 
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Anser man kjøretøyeier som avgiftspliktig, kan dette sikre et hjemmelsgrunnlag for innkrevingen 

med hensyn til stansningsrett og solidaransvar.  

Alternativet åpner opp for å benytte eksisterende funksjonalitet med «avgiftsstatuskall», hvor man 

ved eierskifte sjekker mot ubetalte avgifter før en omregistreringsprosess kan gjennomføres. På 

den måten kan myndighetene forhindre at kjøretøy avhendes uten at skyldig avgift er innbetalt.  

Det forhold at det er Skatteetaten som krever inn avgiften direkte fra kjøretøyeier, vil i større grad 

kunne tydeliggjøre hva avgiften gjelder og hvilket formål den har, i motsetning til fakturering av 

veibruksavgiften sammen med enten bompenger, trafikkforsikringsavgift eller forsikringspremie. 

For konsept 1 kreves mindre tilpasninger i Skatteetatens fastsettelsessystem, men det må etableres 

et nytt løp på innkreving, som vil være avhengig av Skatteetatens nye innkrevingsløsning 

(Fremtidens Innkreving steg 2) som planlegges lansert i 2027.   

Konsept 2 forutsetter inngåelse av avtale mellom kjøretøyeier/bruker og utsteder, og at 

kjøretøyeier/bruker har OBU montert i kjøretøyet.  Det forutsettes at utsteder vil håndtere OBU-

distribusjon og brukeroppfølging knyttet til dette. Konsept 2 har også en avhengighet til 

realisering av Fremtidens Innkreving og må baseres på dette hvis Skatteetaten skal ta en direkte 

innkrevingsrolle. 
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