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1. Innledning 
I Vedlegg 4.1 og 4.2 er det gitt en beskrivelse av det regulatoriske rammeverket som kan få betydning for 
en ny løsning for veibruksavgift og bompenger. I dette dokumentet vurderer vi konseptene opp mot 
rammene som EU-/EØS-retten setter. Konseptene er også vurdert særskilt opp mot personvernretten der 
også mulige risikoreduserende tiltak fremgår. Videre gis en overordnet oversikt over hvilke mulige 
endringsbehov som de ulike konseptene medfører i nasjonalt regelverk. 

 

2. Vurdering av konseptene mot EØS-rammevilkår 
I det følgende vil de foreslåtte konseptene vurderes nærmere opp mot EU/EØS-regelverket, derunder 
Eurovignett-direktivet (direktiv 1999/62/EC, sist endret ved direktiv 2022/362/EC) og EETS-direktivet 
(direktiv 2019/520/EU). I tillegg omtaler vi relevante plikter som følger av EØS-retten ellers, derunder 
ikke-diskrimineringsforbudet i EØS-avtalen artikkel 4 og statsstøttereglene. 

EØS-avtalen omfatter i utgangspunktet ikke harmonisering av skatte- og avgiftspolitikken. Som nevnt 
tidligere1 er ikke reglene om veiavgift i Eurovignett-direktivet ansett omfattet av EØS-avtalen. Det er 
imidlertid forutsatt i oppdraget og senere presisering av dette at prosjektet særskilt skal vurdere 
betydningen av Eurovignett-direktivet, gitt at reguleringen der fullt ut anses bindende for Norge. 

Konseptene omfatter i utgangspunktet hele det norske vegnettet2. Selv om Eurovignett-direktivet 
primært gir nærmere regulering av TEN-T og motorveier3, vil reguleringen få betydning, all den tid TEN-T 
og motorveier inngår i konseptene og ikke unntas veinettet som avgiftslegges. 

Oppdraget av 18. juni 2021 forutsetter videre at veibruksavgiften «må inkludere utenlandske kjøretøy». Vi 
vil imidlertid knytte visse merknader til mulighetene for en stegvis innfasing der en begynner med en 
avstandsdifferensiert kjøretøyavgift for norskregistrerte kjøretøy. 

 

2.1 Vurdering av Eurovignett-direktivets gjeldeområde  

Det første spørsmålet er om de aktuelle konseptene vil reguleres av Eurovignett-direktivets regler om 
veiavgifter, gitt at direktivet anses bindende for Norge. 

 

2.1.1 Alle konseptene framstår som «veiavgifter» regulert av 
Eurovignett-direktivet  

Med veiavgift etter Eurovignette-direktivet er ment en avgift basert på tilbakelagt avstand innenfor en 
bestemt infrastruktur og som gir kjøretøyet rett til å bruke infrastrukturen. Hele det norske veinettet vil 
være den aktuelle infrastrukturen etter definisjonen i Eurovignett-direktivet4.  

 

 

1 Se Vedlegg kap. 4.1 pkt 2.1.7 

2 I motsetning til i Sverige, jf. SOU 2022: 13, der det forutsettes at statlige, men ikke kommunale veger skal inngå.  

3 Se Vedlegg B kap. 4 pkt 2.1.1 

4 Tilsvarende er det i Sverige lagt til grunn at svenske tunge kjøretøy betaler årlig bruksavgift/vignette etter 
Eurovignette-direktivet for retten til å bruke hele det svenske vegnettet (i tillegg til vektbasert 
fordonsskatt/kjøretøyavgift), mens utenlandske kjøretøy bare betaler bruksavgift/vignette for retten til å bruke 
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En avstands-/posisjons-basert avgift der en betaler en sum basert på eksterne kostnader ved veibruk på 
hele det norske veinettet, eventuelt differensiert etter kjøretøytype, framstår i utgangspunktet som en 
«veiavgift» etter definisjonen i Eurovignett-direktivet5. 

Det er ikke tale om en kjøretøyavgift, knyttet til eierskap eller registrering av kjøretøyet i Norge, 
uavhengig av faktisk bruk. Det er heller ikke tale om en bruksavgift knyttet til eksterne kostnader for et 
bestemt tidsrom. Så vel konsept 1, konsept 2 og konsept 3 vil etter vår vurdering i utgangspunktet kunne 
anses som veiavgifter omfattet av Eurovignett-direktivet. 

 

2.1.2 Alternativ med innføring av avstandsbasert trafikkforsikrings- eller 
vektårsavgift  

Et alternativ til innføring av en særskilt avstands- eller posisjonsbasert veibruksavgift, kan være å 
avstandsdifferensiere den eksisterende vektårsavgiften for tunge kjøretøy (over 7500 kg) og/eller 
trafikkforsikringsavgiften for lette kjøretøy (under 7500 kg) registrerte i Norge. Slik disse er utformet i dag, 
fremstår begge som kjøretøyavgifter, som i alle tilfelle faller utenfor reguleringen av veiavgifter i 
Eurovignett-direktivet kapittel 3, da de ikke er knyttet til avstand. 

Dagens vektårsavgift er imidlertid forutsatt å respektere nivåene i Eurovignett-direktivet kapittel 2, jf. 
minstesatsene per år i direktivets vedlegg 16. Det kan stilles spørsmål om Norge kan erstatte vektårsgiften 
med en avstandsbasert avgift, jf. regelen om at årsavgiftene for tunge kjøretøy kan erstattes av avgifter av 
«samme type». 

Selv under forutsetning av at Norge ikke er bundet av reglene i kapittel 2 når det gjelder avgiftstypen, 
fremstår det likevel ikke praktisk mulig å respektere de periodebaserte minsteverdiene som forutsatt, og 
samtidig variere vektårsavgiften etter utkjørt avstand over minstenivåene. Dette ville gi manglende 
sammenheng i regelverket og risiko for overlappende virkemiddelbruk. Vi vurderer det slik som ikke mulig 
å differensiere vektårsavgiften etter avstand. 

 

2.1.3 Vil en avstandsdifferensiert trafikkforsikringsavgift falle utenfor 
Eurovignett-direktivet? 

Når det gjelder trafikkforsikringsavgiften for kjøretøy under 7500 kg, faller den utenfor definisjonen av 
kjøretøyavgifter for tunge kjøretøy, jf. Eurovignett-direktivet kap. 2, og vil falle utenfor direktivet i lys av 
Norges forutsetning om at det er vektårsavgiften som skal respektere minstesatsene etter art. 1 a)7. 

Dagens trafikkforsikringsavgift fremstår også å falle utenfor definisjonen av en periodebasert bruksavgift, 
all den tid den primært er fiskal og uten klar kobling til kostnader ved bruk av veinettet. 

Definisjonen av en kjøretøyavgift i forslag til revidert fortale8 i Eurovignette-direktivet fremhever 
manglende kobling til faktisk bruk av infrastruktur som et særtrekk ved en slik avgift. Differensiering av 
trafikkforsikringsavgiften etter avstand, vil endre denne i retning av en avgift knyttet til bruk av vei. 

 

 

motorveger og hele eller deler av europaveger, jf. SOU 2022:13 «Godstransporter på väg» s. 68, jf. Lag (1997:1137) 
om vägavgift för vissa tunga fordon § 5 

5 Se omtalen i vedlegg B kap. 4.1 pkt 2.1.1 

6 Se vedlegg B kap 2.1.1 

7 Se vedlegg B kap. 2.1.1 

8 Se Vedlegg B kap. 4.1 pkt. 2.1.1 
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Dersom avgiftssatsene også knyttes til de eksterne kostnadene ved veibruken, fremstår 
trafikkforsikringsavgiften etter vårt syn i mindre grad som en kjøretøyavgift etter Kommisjonens 
forståelse9, basert på registreringen eller eierskap av kjøretøyet, og mer som en avgift på bruken av 
veinettet i Norge. 

På den andre siden, er det visse uttalelser i forarbeidene til Eurovignett-direktivet der veiavgifter, i 
motsetning til kjøretøyavgifter, forutsettes å være «payable by all users, irrespective of their Member 
State of registration (where domestic vehicle taxes are due)»10. Dette kan indikere at all den tid en 
avstandsbasert avgift begrenses til norske kjøretøy, vil den ikke anses som en egentlig veiavgift for bruken 
av det norske veinettet, men en kjøretøyavgift. 

Direktivets formål med reglene om veiavgifter er imidlertid ikke bare knyttet til likestilling av kjøretøy fra 
ulike registreringsstater, men gjelder også likebehandling av regelmessige og tilfeldige bruker og behov 
for felles regulering av CO2-utslipp, luftforurensning, køproblemer mv. på EU-nivå11 for TEN-T og 
motorveier. Det kan tilsi at begrensning av en avstandsbasert avgift til norske kjøretøy ikke er tilstrekkelig 
for å falle utenfor reglene om veiavgifter i direktivets kapittel 3. 

Den eksakte karakteristikken av det som fremstår som en «bruksavhengig kjøretøyavgift», mellom 
kjøretøyavgifter og veiavgifter, er imidlertid noe uklar. En slik kategori virker heller ikke direkte overveid 
ved utarbeidelsen av Eurovignette-direktivet.  

Vår vurdering er at det kan argumenteres for at en slik avgift vil falle utenfor direktivet. Usikkerhet om 
direktivets gjeldeområde bør imidlertid avklares nærmere i dialog med relevante EØS/EU-institusjoner. 

Vi understreker samtidig at det kan være nødvendig å vurdere den nærmere utformingen av en slik 
avstandsbasert kjøretøyavgift for nullutslippskjøretøy etter statsstøtteregelverket, jf. under i kap. 2.8, selv 
om en faller utenfor Eurovignette-direktivet. 

 

2.1.4 Vil en avgift på kjøretøyets kraftforbruk falle utenfor Eurovignett-
direktivet? 

Et alternativ i konsept 1 og 4 er en avgift på det konkrete kjøretøyets kraftforbruk. Avgiften ville komme i 
tillegg til dagens generelle avgift på elektrisk kraft levert her i landet, jf. stortingsvedtak om el-avgift. En 
slik avgift vil ikke direkte reflektere eksterne kostnader ved veibruk, basert på avstand, men vil avhenge av 
det konkrete kjøretøyets kraftforbruk og energieffektivitet. Avgiften kan f.eks. baseres på utkjørt avstand 
multiplisert med gjennomsnittlig kraftforbruk per avstandsenhet. 

Avgiften vil i så fall ha flere fellestrekk med eksisterende drivstoffavgifter, og vil ikke være direkte basert 
på avstand, som forutsatt i definisjonen av en veiavgift i Eurovignette-direktivet, jf. over. Det kan etter 
vårt syn argumenteres for at en kraftforbruksavgift vil falle utenfor Eurovignett-direktivet, tilsvarende 
som for drivstoffavgifter. Løsningen er likevel usikker, og virker heller ikke overveid i forarbeidene. Vi tilrår 
derfor at spørsmålet avklares nærmere i dialog med relevante EØS/EU-organ, dersom en slik tilnærming 
er aktuell. 

Som for en avstandsbasert kjøretøyavgift, må også en eventuell avgift på kraftforbruket for 
nullutslippskjøretøy vurderes etter statsstøtteregelverket, jf. pkt. 2.8, selv om en faller utenfor 
Eurovignett-direktivet. 

 

 

9 Se Vedlegg B kap 2.1.1 

10 COM(2008) 436 final av 8. juli 2008 s. 4 

11 Forslag til revisjon av Eurovignette-direktivet, 2017/0114(COD) s. 4. 
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2.1.5 Mulighet for stegvis innføring av veiavgift for visse kjøretøy etter 
Eurovignett 

 

2.1.5.1 Fristen for gjennomføring  

Norges prinsipielle standpunkt har som nevnt12 vært at reglene om avgift på eksterne kostnader mv. faller 
utenfor EØS-avtalen. Gitt at revisjonen av Eurovignett-direktivet innlemmes i EØS-avtalen fullt ut, er 
gjennomføringsfristen etter direktivet utgangspunktet 25. mars 202413. Selv om fristen kan forlenges 
særskilt av EØS-komiteen, er dette ikke avklart per oktober 2022. Vår vurdering er at det ut fra 
foreliggende opplysninger ikke framstår mulig å bruke periode frem til en ev. gjennomføring av reglene 
om veiavgifter i norsk rett for å etablere en midlertidig ordning som ikke hensyntar direktivet. 

 

2.1.5.2 Direktivets regler om trinnvis innføring  

Oppdraget og konseptene forutsetter en vurdering av gradvis overgang til veiprising, eksempelvis ved å 
begynne med utvalgte motorvogner. Gitt at Eurovignett-direktivet gjelder, jf. vurderingen over, er 
spørsmålet om direktivet vil tillate en slik stegvis innføring for visse typer kjøretøy. 

Eurovignett-direktivet åpner for en stegvis innføring ved at bare deler av veinettet avgiftslegges i første 
omgang. Forutsetningen i oppdraget og konseptene er imidlertid en nasjonal veibruksavgift. Vi har derfor 
ikke vurdert en trinnvis geografisk innfasing, men understreker at det kan være mulig, men at det i så fall 
må utredes nærmere. 

Eurovignett-direktivet art. 7 pkt. 3 åpner for at veibruksavgift og bompenger kan introduseres eller 
opprettholdes uavhengig av hverandre for ulike kjøretøykategorier. Derunder nevnes tunge kjøretøy, 
tunge godskjøretøy, ulike busstyper, lette kjøretøy, lette kommersielle kjøretøy, minibusser og 
passasjerbiler. Ved innføring av avgift for passasjerbiler må en likevel etter regelen samtidig avgiftslegge 
lette kommersielle kjøretøy. Det er slik mulig å introdusere en avgift for passasjerbiler først, for så over tid 
å inkludere tunge kjøretøy, eller motsatt å begynne med tunge kjøretøy for så å utvide til lette kjøretøy. 

Direktivet forutsetter videre at det innføres en avgift for eksterne kostnader ved trafikkbasert 
luftforurensning for tunge kjøretøy på det avgiftslagte veinettet fra 25. mars 2026, med visse unntak, jf. 
art. 7ca pkt. 3. I lys av valgfriheten for hvilke kjøretøykategorier som skal avgiftslegges i art. 7 pkt. 3, virker 
ikke art. 7ca å kreve innføring av avstandsbasert avgift på luftforurensning for tunge kjøretøy, dersom 
tunge kjøretøy ikke er avgiftslagte fra før. Dvs. eventuell innføring av avgift for lette kjøretøy, krever ikke 
nødvendigvis innføring av en luftforurensningsavgift for tunge kjøretøy innen 25. mars 2026. 

 

2.1.6 Nullutslippskjøretøy utgjør ikke en kjøretøykategori som kan 
avgiftslegges særskilt etter Eurovignett-direktivet  

Direktivet åpner slik for stegvis innføring for ulike kjøretøykategorier, men det følger ikke direkte av 
direktivet at en kan begynne med en bestemt kjøretøyteknologi, derunder nullutslippskjøretøy. 

 

 

12 Se Vedlegg B kap. 4.1 pkt. 2.1.7 

13 Se Vedlegg B kap. 4.1, pkt. 2.1.1 
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De ulike kjøretøykategoriene i art. 7 pkt. 3 er definert i art. 2 pkt. 17 til 27 og bygger utelukkende på 
bruksområde og/eller vektklasse. Direktivet definerer nullutslippskjøretøy som en særskilt type kjøretøy, 
jf. art. 2 pkt. 29, men nevner ikke dette som en kjøretøykategori i art. 7 pkt. 3. Det fremstår slik som 
nullutslippskjøretøy ikke utgjør en egen kjøretøykategori i direktivet, men inngår som en type kjøretøy i 
de overordnede kategoriene (passasjerbiler, busser mv.). Dette stemmer også med forståelsen av hhv. 
kjøretøykategori og -type i direktiv 2007/46/EC om godkjenning av kjøretøy. 

En slik forståelse understøttes videre av at det er gitt en særregel i art. 7 pkt. 9 bokstav d for å unnta ellers 
avgiftspliktige nullutslippskjøretøy fra avgift. En slik regel ville ikke vært nødvendig, dersom en etter art. 7 
pkt. 3 kunne avgrense veiavgifter mot (eller til) «nullutslippskjøretøy». 

Dette tilsier etter vår vurdering at det ikke er åpnet for å introdusere en avgift eksempelvis bare for 
nullutslippskjøretøy innenfor rammene av Eurovignette-direktivet. Dette innebærer at konsept 1 og 4 – 
dersom disse omfattes av Eurovignette-direktivet, og konsept 2 og 3 ikke kan introduseres bare for 
nullutslippskjøretøy. 

Det er imidlertid en viss usikkerhet ved vurderingen. Opplistingen av kjøretøykategorier i art. 7 pkt. 3 er 
imidlertid ikke uttømmende, og begrepet kan åpne for et visst tolkningsrom. Om ordlyden kan innebære 
større spillerom enn systematikken i direktivet tilsier, må etter vår vurdering eventuelt avklares særskilt 
med relevante EØS/EU-organ. 

Vi understreker ellers at direktivet art. 7 pkt. 15 forutsetter at Kommisjonen innen 25. mars 2027 skal 
vurdere gjennomføringen og effekten av direktivet når det gjelder avgiftslegging av lette kjøretøy, 
derunder ulike kjøretøykategorier mv., og at det ved den prosessen kan gjøres nærmere presiseringer av 
betydning for avgiftsleggingen av nullutslippskjøretøy. 

 

2.1.7 Det er uklart om direktivet tillater en flat-km avgift for tunge 
kjøretøy  

Som omtalt i Vedlegg 4.1 pkt. 2.1.5 virker Eurovignett-direktivet forutsette at en avstandsbasert avgift på 
nasjonalt nivå må differensieres i soner for tunge kjøretøy, i tråd med forurenser-betaler prinsippet. 

Konsept 1 inkluderer tunge nullutslippskjøretøy, men forutsetter en flat avgiftssats, uavhengig av 
sone/sted. Gitt at konsept 1 anses som en veiavgift etter Eurovignett-direktivet, virker dette i strid med 
regelen om at en må overholde referanseverdiene i direktivets art. 7c pkt. 1 andre avsnitt. Det virker 
heller ikke som unntaksreglene om prosentvis reduksjon i art 7c. pkt. 1 andre avsnitt eller adgangen til å 
få godkjent høyere avgiftssatser etter Annex IIIa vil tillate en flat sats uavhengig av soner. 

Når det gjelder konsept 2 og 3, vil Eurovignett-direktivet etter vår vurdering forutsette at avgiftssatsene 
for tunge kjøretøy innrettes i samsvar med referanseverdiene for de sonene disse gjelder. Det er likevel 
vesentlig fleksibilitet i begrepet tyntbefolkede områder, som ikke er definert nærmere, og ev. kan en 
anmode om godkjenning av høyere verdier for soner og om særlige avgrensinger av sonene. 

 

2.1.8 Avgiften må differensieres ytterligere etter kjøretøytype for tunge 
kjøretøy  

Eurovignett-direktivet Annex IIIa differensierer referanseverdiene/avgiftsatsene for tunge kjøretøy bl.a. 
etter vekt og utslippsklasse. I den grad konseptene faller under Eurovignett-direktivets regler, fremstår 
det nødvendig med en differensiering i tråd med direktivets referanseverdier for tunge kjøretøy, 
alternativt at en notifiserer særskilte verdier over disse nivåene.  
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2.1.9 Håndtering av særskilte eksterne kostnader etter Eurovignett-
direktivet  

Eksterne kostnader i oppdraget er definert som kostnader ved ulykker, forsinkelser, lokal forurensning, 
støy, veislitasje og klimagassutslipp. Sistnevnte forutsettes håndtert i Norge gjennom dagens CO2-avgift. 
Eurovignette-direktivet legger opp til en særskilt håndtering av eksterne kostnader, som kommenteres i 
det følgende. 

 

2.1.10 Ulykkeskostnader mv. faller utenfor definisjonen av eksterne 
kostnader 

Som nevnt i Vedlegg 4.1 pkt. 2.1.5, vil avgiften på eksterne kostnader etter Eurovignett-direktivet ha en 
snevrere definisjon enn eksterne kostnader som inngår i begrunnelsen for veibruksavgiften på drivstoff. 
Direktivet omfatter slik bare trafikkbasert luft- og støyforurensning. I tillegg omfattes CO2-utslipp, som i 
Norge er priset gjennom CO2-avgiften på drivstoff. Komponentene som inngår i avgiften på eksterne 
kostnader er slik vesentlig mer begrenset enn det som følger av formålet med veibruksavgiften på 
drivstoff, og inkluderer bla. ikke ulykkeskostnader, veislitasje, kø mv. 

Når det gjelder ulykkeskostnader, fremstår dette overveid at disse ikke er inkludert, da de forutsettes 
priset gjennom forsikringskostnader, og vår vurdering er at det ikke er tillatt etter Eurovignett-direktivet å 
innføre en slik komponent14, jf. også omtalen i Vedlegg 4.1 pkt. 2.1.5. 

 

2.1.11 Kø-kostnader må avgiftslegges særskilt og inngår ikke i avgift på 
eksterne kostnader  

Avgiftslegging av eksterne kostnader ved kø, uavhengig av bompenger, må enten gjøres som en særskilt 
køavgift, som er detaljregulert i direktivet, eller eventuelt som en byavgift, som faller utenfor Eurovignett-
direktivet, jf. omtalen i Vedlegg 4.1. Kø-kostnaden faller utenfor avgiften på eksterne kostnader etter 
direktivets definisjon. 

Konsept 1 og 2 forutsetter videreføring av rushtidsavgift i byene mtp. kø, og dette vil etter vår vurdering 
falle utenfor detaljreguleringen i direktivet, jf. omtalen i Vedlegg 4.1. I den grad kø-prising i konsept 3 
begrenses til byområder, vil dette også falle utenfor Eurovignett-direktivet. Dersom det innføres kø-
prising utenfor byområder i konsept 3, vil en etter vår vurdering falle innenfor de detaljerte reglene om 
kø-prising i Eurovignett-direktivet, derunder krav til fastsetting og revisjon av satser og visse overordnede 
krav til øremerking av inntektene. 

 

2.1.12 Veislitasje må ev. inngå i en særskilt infrastrukturavgift   

Når det gjelder veislitasje, faller dette utenfor en avgift på eksterne kostnader etter Eurovignett-
direktivet. Som nevnt i Vedlegg 4.1 pkt. 2.1.2, omfatter infrastrukturavgiften etter Eurovignett-direktivet 
avgift for bygging, vedlikehold, drift og utvikling av infrastrukturen. Definisjonen av infrastrukturavgift 
etter direktivet er slik videre enn dagens bompengeordning, som primært omfatter kostnader knyttet til 
bygging av vei, og ikke vedlikehold og drift.  

 

 

14 Det er også forutsatt i SOU 2017:11 s. 378 at det ikke er tillatt etter Eurovignette-direktivet å inkludere en 
ulykkeskomponent 
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Det kan imidlertid være en åpning for å inkludere denne eksterne kostnaden som del av en statlig 
infrastrukturavgift på landsbasis, med avgiftssatser i tråd med direktivet art. 7b og maksimalsatser etter 
art. 7e for tunge kjøretøy, og i tråd med prinsippene i Annex III. Det er ikke stilt særlige krav til øremerking 
av en slik infrastrukturavgift, jf. hovedregelen i art. 9 pkt. 2. Denne komponenten må imidlertid 
identifiseres som en infrastrukturavgift og ikke som en avgift på eksterne kostnader, jf. art. 7j pkt. 3 om 
spesifisering på faktura.  

 

2.1.13 Krav til CO2-kompnent til tunge kjøretøy enten i bompenger eller i 
veibruksavgiften  

Som det følger av Vedlegg 4.1 pkt. 2.1.6, må medlemsstatene etter art. 7ga pkt. 1 differensiere 
infrastrukturavgifter for tunge kjøretøy etter CO2-utslipp i ulike kjøretøyklasser, eller alternativt innføre 
en selvstendig CO2-avgift på eksterne kostnader i tråd med direktivet Annex IIIa og referanseverdiene i 
Annex IIIc, jf. pkt. 5. 

Gitt at direktivet er bindende, framstår det slik som at en må innføre en CO2-komponent i 
veibruksavgiften for tunge kjøretøy i konsept 2 og 3, dersom det ikke innføres i 
bompengene/infrastrukturavgiften. Dette kan føre til dobbelt virkemiddelbruk og ev. dobbeltbeskatning i 
lys av CO2-avgiften på drivstoff, men det vil avhenge av satsene på CO2-avgiften på drivstoff, noe som 
faller utenfor prosjektet å vurdere. Vi understreker som nevnt i kap. 4.1 at CO2-komponentent etter 
direktivet skal revurderes senest i løpet av 2027. Når det gjelder konsept 1, gitt at dette kan begrenses til 
nullutslippskjøretøy, vil det ikke være nødvendig med en CO2-komponent for tunge nullutslippskjøretøy, 
da referanseverdien for CO2-utslipp fra disse er satt til null, jf. direktivets Annex IIIc. 

Det fremstår ikke påkrevd med tilsvarende differensiering mtp. CO2-utslipp for lette kjøretøy, jf. art. 7gb 
og Annex VII, som bare pålegger dette på nærmere vilkår for minibusser mv. 

 

2.1.14 Generelt om innretning av avgiftssatser etter Eurovignett-
direktivet  

Eurovignett-direktivet har bindende føringer for de ulike avgiftskomponentenes størrelse, når det gjelder 
takstberegning, differensiering og soner og rabattforbud for avgiften på eksterne kostnader. Fastsetting 
av avgiftssatser faller utenfor prosjektet, men gitt av Eurovignett-direktivet gjelder, må disse verdiene og 
forutsetningene i direktivet følges for alle konseptene som anses som veiavgifter etter direktivet. 

 

2.1.15 Krav om spesifisering av faktura  

Den totale kostnaden for bruken av vei skal etter Eurovignett-direktivet art. 7j (3) spesifiseres på 
fakturaen til brukeren. Det skal fremgå hva henholdsvis infrastrukturkostnads-, eksterne kostnader- og 
køkostnadskomponenten utgjør av det som i direktivets forstand er den totale veiavgiften. 

Dette får betydning for alle konseptene, gitt at disse anses som «veiavgifter» etter direktivet. Derunder 
må en fordele de ulike avgiftskomponentene. 

 

2.1.16 Krav til øremerking  

Hovedregelen etter Eurovignett-direktivet art. 9 pkt. 2 er at EU-/EØS-landene selv avgjør bruken av 
inntektene fra avgifter underlagt direktivet. Det er gitt en anbefaling om at inntekter fra 
infrastrukturavgifter og avgifter på eksterne kostnader bør brukes til støtte for transportsektoren og for å 
optimalisere transportsystemet, med nærmere beskrivelse av ulike tiltak. Regelen fremstår likevel ikke 
som bindende for medlemsstatenes valgfrihet. 
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Som nevnt over er det gitt særregler om køprising i Eurovignett-direktivet, som inkluderer krav til 
øremerking. Gitt at ingen av konseptene innfører køprising utenfor byene, vil heller ikke krav til 
øremerking mtp. kø i Eurovignett-direktivet gjøre seg gjeldende for rushtidsavgifter i byer mv. I den grad 
konsept 3 vil innføre en mer generell kø-prising, vil reglene om køprising i Eurovignett-direktivet kunne få 
betydning. 

 

2.2 Utdypende vurdering av konseptene opp mot EETS-
direktivet  

 

2.2.1 Krav om bruk av EETS-kompatibel OBE  

Løsninger med innmeldt kjørelengde/manuell avlesning av enhet i kjøretøy, som forutsatt i konsept 1, vil 

falle utenfor EETS-direktivets gjeldeområde og reguleringen der, jf. omtalen av dette i Vedlegg 4.1. 

Dersom konsept 2 og 3 krever obligatorisk OBE i forbindelse med bompenger og/eller veibruksavgift, må 

OBEen være EETS-kompatibel, jf. omtalen i Vedlegg 4.1 kap. 2.3. Som nevnt nedenfor kan man da 

gjennom samme OBE og gjennom utstederfunksjonen EETS-direktivet legger opp til, kunne kreve inn både 

bompenger og veibruksavgift. Merk at det vil være rom for å tillate alternativ – dvs. ikke OBE-basert – 

dataregistrering og innkreving, så lenge det innrettes i tråd med ikke-diskrimineringskravene etter 

Eurovignett-direktivet og EØS-avtalen artikkel 4.  

 

2.2.2 Tekniske krav til OBE i EETS-direktivet  

For konsept 2 og 3, vil bruk av GNSS-teknologi være i tråd med EETS-direktivet art. 3 om bruk av en av tre 

tekniske løsninger. 

EETS-utstedere er etter direktivet art. 3 pkt. 4 pålagt å tilgjengeliggjøre ombordenheter som kan 
kommunisere med relevante elektroniske veiavgiftssystem i medlemsstatene for EETS-brukerne. Etter 
pkt. 6 kan imidlertid EETS-utstedere inntil videre for lette kjøretøy frem til 31. desember 2027 for EETS- 
områder som ikke krever satellittposisjonering eller mobil-kommunikasjonsteknologi tilby ombordenheter 
som bare støtter mikrobølgeteknologi, tilsvarende det som er brukt i Norge i dag, jf. Vedlegg 4.1. 

Norge kan altså regne med at EETS-utstederne i henhold til EETS-direktivet vil tilby brikker for lette 

kjøretøy med GNSS-teknologi hvis det startes et veibrukerbetalingssystem basert på satellitt- eller 

mobilteknologi etter 2027. Direktivet har ingen tilsvarende overgangsregel for tunge kjøretøy, og det 

forutsettes at utstederne når det gjelder tunge kjøretøy kan tilby OBE med teknologien som kreves i de 

områdene de dekker, og at de må dekke minst fire områder innen tre år. 

Rushtidsavgift/køprising i byer etter EETS 

Videre bruk av bompengeordningen i byene for rushtidsavgift, som forutsatt i konsept 1 og 2, kan gjøres 

med bombrikke og ANPR-tilleggsteknologi slik vi gjør i Norge, eller med bruk av bare ANPR som ikke 

omfattes av kravene i EETS, og som heller ikke begrenses av EETS. For den delen av trafikken som ikke 

omfattes av EETS-direktivet, velger landet selv hvordan de skal kreve inn betalingen. 

 

2.2.3 Innkreving av veibruksavgift innenfor EETS-direktivet  

EETS-direktivet legger til rette for at man kan bruke EETS for å også kreve inn veibruksavgift. Dette kan 
utledes av at EETS-direktivets definisjon av «elektronisk vejafgiftssystem» i artikkel 2(10), er helt nøytralt i 
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relasjon til om det som kreves inn er en infrastrukturavgift, en køavgift eller en avgift for eksterne 
kostnader, jf. underkomponentene i Eurovignett-direktivets «veiavgift»-begrep (se Eurovignett-direktivet 
artikkel 2 pkt. 7).  

En utfordring med å bruke EETS er at en slik brikke per i dag ikke er obligatorisk for brukerne etter norsk 
rett. Etter dagens nasjonale regelverk er det obligatorisk med brikke for tyngre kjøretøy, dvs. de fleste 
kjøretøy over 3,5 tonn, men ikke for lette kjøretøy. Per i dag er det ca. 10 % av brukerne som ikke har 
bombrikkeavtale og har fått tilsendt brikke fra utsteder. Dette krever en alternativ løsning for de som ikke 
benytter seg av brikke.  

Merk imidlertid at EETS-direktivet (forutsetningsvis) og Eurovignett-direktivet (nokså eksplisitt) forutsetter 
at EU-/EØS-statene kan gjøre det obligatorisk at alle kjøretøy skal ha EETS-kompatibel OBE, og at 
innkrevingen av veiavgift med de underkomponenter den aktuelle EU-/EØS-staten bestemmer, i 
utgangspunktet bare skjer på den måten. 

I henhold til Eurovignett-direktivets artikkel 7j(1) og (2), må veibrukere uten EETS-kompatibel OBE i så fall 
gis administrativ og økonomisk rimelig mulighet til å anskaffe EETS-kompatibel løsning. Alternativt virker 
direktivet å tillate at en har et system der OBE er valgfri, og at eksempelvis sporadiske brukere kan 
registrere seg og betale på annen måte, forutsatt at krav til ikke-diskriminering oppfylles.    

 

2.2.4 Betydningen av EETS for organisering av innkreving av 
veibruksavgift  

EETS-direktivet beskriver roller og ansvar til henholdsvis operatør, utsteder og nasjonale myndigheter. 
Direktivet er gjennomført i utstederforskriften. 

Dersom utstederne skal innkreve veibruksavgift på Skatteetatens vegne, som er forutsatt som et 
alternativ i konsept 1, 2, 3 og 4, må det vurderes nærmere ut fra alminnelige EØS-rettslige betraktninger 
hvorvidt vi kan kreve at utstederne må registrere seg som særavgiftspliktige hos Skatteetaten, med de 
plikter og rettigheter det medfører. Et slikt krav om registrering vil gjelde både nasjonale og 
internasjonale utstedere. 

Derunder må det her foretas nærmere vurdering av eventuelle EØS-rettslige implikasjoner dersom det 
stilles krav om representantordning for utenlandske utstedere, som i dag er gjort for NOx-avgift, 
flypassasjeravgift og trafikkforsikringsavgift, jf. saf. § 5-1 bokstav f, i og j. ESA har tidligere konkludert med 
at en representant ikke kan kreves for merverdiavgift, der selskapet var etablert i en EØS-stat som Norge 
har avtale med om administrativ bistand for innkreving av avgiften, jf. ESAs avgjørelse 162/17/COL s. 2.3. 

Utenlandske utstedere registrerte for en ny særavgift, vil ha de samme rettigheter og plikter overfor 
Skatteetaten som norske registrerte særavgiftspliktige virksomheter. Utgangspunktet for vurderingen av 
om et slikt registreringskrav er EØS-kompatibelt, vil i denne konkrete sammenhengen være EETS-
direktivets fortale avsnitt 56 om at direktivet ikke begrenser «medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
deres afgiftsordninger for vejbenyttelse og regler om skatte- og afgiftsspørgsmål», sett opp mot artikkel 4 
om hva som kreves for at et selskap skal registreres som en EETS-utsteder i sitt eget land, og artikkel 6 (3) 
hvorav det blant annet følger at EETS-utstedere fra eget og andre land som oppfyller  krav i 
områdeerklæringen til blant annet bombrikker med landets valgte EETS-teknologi, skal «gis» registrering. 

Det kan i denne sammenheng argumenteres for at det kan oppstilles «EETS-uavhengige» generelle, ikke-
diskriminerende krav overfor utenlandske næringsdrivende som vil etablerer seg i Norge.15  På den andre 

 

 

15 Dette er i realiteten en vurdering etter den EØS-rettslige etableringsretten. I den grad tiltaket kan betraktes som 
en restriksjon, fremstår det som sannsynlig at det kan rettferdiggjøres.  
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siden kan det stilles spørsmål om særavgiftsplikt påfører utstedere urimelige økonomiske og 
administrative byrder som gjør det vanskeligere å etablere utstedervirksomhet i Norge enn i andre land. 
Rekkevidden til uttalelsen i direktivets fortale avsnitt 56 er også noe usikker, derunder om denne bare 
gjelder nivået og formålet med avgiften, og ikke metoden for innkreving av en veiavgift. 

Rekkevidden av EETS-direktivet må videre vurderes i lys av det endelige standpunktet fra Norge til om en 
prinsipielt anser reglene om veiavgifter i Eurovignett-direktivet som omfattet av EØS-avtalen eller ikke, da 
direktivet for veiavgifter henviser til bruk av en løsning i samsvar med EETS-direktivet. 

Den alternative markedsmessige fremgangsmåten til et særavgiftsløp, som følger av EETS-direktivet, er at 
Skatteetaten, eller annen statlig etat eller statlig selskap, som skal motta betalingen for veibruksavgift 
kategoriseres som en operatør i EETS. Hvis Norge skulle velge denne modellen fremfor særavgiftsløpet, vil 
utstederforskriften måtte utvides til tre kategorier operatører bompengeoperatør, ferjeoperatør og 
veibruksoperatør (Skatteetaten). Det kan bemerkes at utredningen i Sverige har forutsatt bruk av den 
markedsmessige modellen, og der Trafikkverket er tenkt å være vegbruksoperatør som skal inngå avtale 
med EETS-utstederne og fatter vedtak på Skatteverkets regning16.  

Etter EETS-direktivet er det et krav til at EETS-utstederne behandles likt med nasjonale utstedere, blant 
annet med hensyn til økonomisk kompensasjon for tjenesten (godtgjørelse). I Norge er denne 
godtgjørelsen satt til 1,75 % av inntektene i utstederforskriften § 7. Sats for godtgjørelse til utsteder vil 
reguleres i utstederforskriften hvis man velger å etablere en vegbruksoperatør etter ordinær 
fremgangsmåte i EETS. Dersom veibruksavgiften skal håndteres og innkreves gjennom utstedere gjennom 
særavgiftsløpet, må det vurderes nærmere hvorvidt en godtgjørelse for dette er påkrevd og i så fall 
hvordan den skal innrettes. Et alternativ kan være å betale et vederlag til utstederne i kraft av statens 
privatautonomi. 

 

2.3 Energiskattedirektivet hindrer ikke fjerning av veibruksavgift 
på drivstoff  

Som nevnt i Vedlegg 4.1 pkt. 2.4.3, oppstiller Energiskattedirektivet krav til minstenivå for drivstoffavgifter 
i EU. Norge er imidlertid ikke bundet av direktivet, som faller utenfor EØS-avtalen. Direktivet kan få 
indirekte betydning gjennom statsstøtteregelverket, der visse fritak/reduksjoner i CO2-avgiften kan 
forutsette at minstenivået i direktivet opprettholdes. Eksempelvis forutsetter direktivets Annex I et 
minstenivå på blyfri bensin på 0,359 EUR per liter eller ca. 3,75 kr per oktober 2022. Dette nivået er ikke 
nådd per oktober 2022 ved CO2-avgiften alene (1,78 kr/l), men oppfylles av CO2-avgiften og 
veibruksavgiften på drivstoff sett i sammenheng. 

Det vil imidlertid avhenge av det fremtidige avgiftsnivået på CO2-avgiften og ev. utvidelse av 
grunnavgiften på mineralolje og løpende valutakurser om minstenivået kan oppfylles. Vi viser også til 
nevnte pågående prosess med revisjon av Energiskattedirektivet, som nevnt i Vedlegg 4.1 pkt. 2.4.3, der 
minstenivåene kan endres. Igjen vil dette bare gjelde ev. nåværende og framtidige avgiftsreduksjoner som 
bygger på at minstenivået er oppfylt for å være i samsvar med statsstøtteregelverket. 

Etter vår vurdering, er Energiskattedirektivet ikke prinsipielt til hinder for fjerning av veibruksavgiften på 
drivstoff i konsept 2 og 317. Vurderingen må imidlertid gjøres i lys av det aktuelle nivået på CO2-avgiften 
og relevante reduksjoner i denne som bygger på minstenivåene. 

 

 

16 Se SOU 2022:13 s. 166 og s. 196 

17 Betydningen av direktivet i EU-land for adgangen til å frita for eller refundere drivstoffavgifter, kan være vesentlig 

ulik, se vurderingen i SOU 2022: 13 kap. 9. 
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2.4 EØS-rettslige krav til likebehandling  

Vår overordnede vurdering er at samtlige konsepter kan tilpasses EØS-primærrettens krav om ikke-
diskriminering av veibrukere fra andre EU-/EØS-stater, som blant annet innebærer at avgifts- og 
bompengebelastningen i prinsippet skal være mest mulig lik og ikke direkte eller indirekte diskriminere 
slike veibrukere. 

Eurovignett-direktivet har mer spesifikk regulering av diskrimineringsforbudet. Slik følger det av art. 7 pkt. 
5 at veiavgifter ikke kan diskriminere direkte eller indirekte på grunnlag av: a) veibrukerens nasjonalitet, 
b) landet transportoperatøren er etablert c) landet der kjøretøyet er registrert d) avreisestedet eller 
destinasjonen for transporten. Forbudet mot at regelmessige brukere får rabatter i avgift på eksterne 
kostnader og begrensning av rabatter i infrastrukturavgiften bygger også på hensynet til likestilling med 
mer tilfeldige brukere, jf. art. 7i pkt. 1 og art. 7i pkt. 2. 

Vår overordnede vurdering er at også diskrimineringsforbudene i Eurovignett-direktivet kan oppfylles ved 
de aktuelle konseptene. Det kan samtidig være mindre nyanser ved den spesifikke utformingen som i 
praksis vil anses som diskriminerende. Vi viser for så vidt til veibruksavgiften for lette kjøretøy i Tyskland, 
som først ble godkjent av Kommisjonen, men så ble funnet å være diskriminerende av EU-domstolen. Her 
kan flere forhold være av vesentlig betydning, derunder at sporadiske veibrukere fra andre EU/EØS-land 
ikke skal møte uforholdsmessige byrder knyttet til bruk av obligatorisk enhet og at den faktiske avgiften 
blir omtrent lik for tilsvarende bruk. 

Oppsummert er det nødvendig med en mer inngående vurdering av diskrimineringsforbudet etter hvert 
som detaljene ved det aktuelle konseptet blir nærmere utformet. 

 

3. Statsstøtte  
Vi viser til omtalen av statsstøtteregelverket i Vedlegg 4.1 pkt. 2.4.2. Det kan oppstå en rekke spørsmål 
om den detaljerte utformingen av valgt konsept har elementer av statsstøtte til bestemte foretak. 

På dette stadiet, med mer overordnede konseptbeskrivelser, er det etter vår vurdering særlig spørsmål 
om en avgift bare for nullutslippskjøretøy, eller trinnvis innføring der slike avgiftslegges først vil utgjøre 
statsstøtte.  

 

3.1 Avgrensing av avgiften til nullutslippskjøretøy i konsept 1  

Ved en avgrensing av den nye avgiften til nullutslippskjøretøy, kan det framstå som det gis en økonomisk 
fordel til kjøretøy med forbrenningsmotor – derunder plugg-inn hybridkjøretøy. Fordelen gis ved statlige 
midler, og begunstiger næringsdrivende brukere av kjøretøy med forbrenningsmotor direkte, og 
importører, forhandlere og produsenter av slike kjøretøy indirekte. Spørsmålet er etter vårt syn særlig om 
avgrensingen av avgiften vil være selektiv. 

I utgangspunktet fremstår her referansesystemet18 å være den nye veibruksavgiften, basert på avstand 
(konsept 1). Dagens veibruksavgift på drivstoff har ved siden av et fiskalt formål intensjon om å prise 
eksterne kostnader, tilsvarende som en ny veibruksavgift. Innretningen er likevel vesentlig ulik, ved at 
dagens avgift er knyttet til drivstoff og ikke direkte reflekterer utkjørt avstand, men bl.a. tar hensyn til 

 

 

18 Se omtalen i kap. 4.1 av statsstøttereglene. 
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hvor drivstoff-effektivt kjøretøyet er og kjørestil. Det fremstår derfor ikke naturlig å anse en km-avgift og 
en drivstoffavgift som ett og samme referansesystem.  

Gitt at den nye veibruksavgiften utgjør referansesystemet, vil en avgrensing til nullutslippskjøretøy og mot 
kjøretøy med forbrenningsmotorer (inklusive hybridkjøretøy) umiddelbart fremstå som en selektiv fordel 
for sistnevnte. Spørsmålet er i så fall om en slik innretning kan forsvares i lys av den nye veibruksavgiftens 
natur eller innretning. 

I utgangpunktet fremstår det ikke som det er noe ved formålet med å prise eksterne kostnader, eller den 
tekniske eller praktiske innretningen av en ny avstands- eller posisjonsbasert veibruksavgift, som tilsier at 
bare nullutslippskjøretøy skal omfattes. 

ESAs retningslinje Notion of State Aid avsnitt 138 siste setning understreker slik at eksterne politiske 
formål ikke anses som en følge av naturen eller innretningen av avgiften. At det er særlig behov for å 
avgiftslegge nullutslippskjøretøy, kan framstå som en slik ekstern politisk målsetning i lys av en avgift på 
veibruk knyttet til utkjørt avstand, soner eller posisjon. 

Det virker slik ikke åpenbart at en kan forsvare at kjøretøy med forbrenningsmotor holdes utenfor den 
nye veibruksavgiften av hensyn til naturen eller logikken i denne. Avgrensingen av avgiften til 
nullutslippskjøretøy kan da anses å være en selektiv fordel som utgjør statsstøtte for næringsdrivende 
brukere, importører, forhandlere og produsenter av kjøretøy med forbrenningsmotorer – derunder 
hybridkjøretøy. 

På denne bakgrunn fremstår det som en risiko for at ny veibruksavgift knyttet til avstand, soner eller 
posisjon, bare for nullutslippskjøretøy, vil kunne anses som en selektiv fordel som utgjør statsstøtte. Dette 
vil i så fall som utgangspunkt utgjøre ulovlig statsstøtte, med mindre støtten kan godkjennes av ESA. 

 

 

3.1.1 Notifisering  

Gitt at en avgrensing av en ny veibruksavgift til nullutslippskjøretøy vil anses som statsstøtte forbudt etter 
art. 61 (1), kan ESA godkjenne støtten på bakgrunn av notifikasjon, jf. art. 61 (3). I praksis vil det etter vår 
vurdering være direkte bruk av art. 61 (3) som her er aktuell, dvs. «balansetesten». 

I den grad referansesystemet er den nye veibruksavgiften, er det uklart om ESA kan godkjenne at kjøretøy 
med forbrenningsmotor holdes utenfor en avstandsbasert avgift. En notifikasjon kan ev. begrunnes med 
den situasjonen der nullutslippskjøretøy ikke er hensyntatt særskilt mtp. forurenser betaler-prinsippet, og 
det særlig store omfanget av nullutslippskjøretøy i Norge. 

Dersom referansesystemet imidlertid anses å være veibruksavgiften på drivstoff og den nye avstands-, 
sone- eller posisjonsbaserte veibruksavgiften under ett, vil det avhenge av den nærmere innretningen og 
avgiftssatsene om selektive virkninger ved ordningen kan godkjennes direkte etter EØS-avtalen art. 61 (3). 

 

3.2 Avgrensing av avgift på kraftforbruk til nullutslippskjøretøy  

Dersom den nye avgiften i stedet knyttes til kraftforbruk, kan det argumenteres for at det i realiteten er 
tale om en «drivstoffavgift» for elektriske kjøretøy, og at referansesystemet utgjør en kombinasjon av 
veibruksavgiften på drivstoff og veibruksavgiften på kraftforbruk i elektriske kjøretøy. 

I så fall kan det være at innretningen av avgiften ikke umiddelbart fremstår som en selektiv fordel for 
kjøretøy med forbrenningsmotor. I den grad en klarer å oppnå en tilnærmet lik avgiftslegging av 
nullutslippskjøretøy som innretningen av veibruksavgiften på drivstoff, kan det tilsi at det ikke er en 
selektiv fordel for visse foretak. 
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Det vil imidlertid avhenge av den nærmere innretningen av avgiften, derunder hvordan avgiftssatsene 
fastsettes. Dersom f.eks. noen eksterne kostnader bare prises for drivstoffavgiftene, men ikke i en 
«kraftforbruksavgift», eller beregningen av satsene gir vesentlig ulike satser i praksis, vil dette kunne 
framstå selektivt. Til en viss grad vil likevel visse forskjeller kunne forsvares med naturen og innretningen 
av en avgift på teknisk ulike «drivstofftyper». 

En ny veibruksavgift på kraftforbruk, kan slik anses som ikke-selektiv dersom denne sees i sammenheng 
med veibruksavgiften på drivstoff, som ett samlet referansesystem. Det er i så fall ikke tale om ulovlig 
statsstøtte å bare innføre en ny veibruksavgift for elektriske kjøretøy. Dette vil imidlertid avhenge av den 
nærmere innretningen og avgiftssatsene i det nye systemet, sett opp mot veibruksavgiften på drivstoff. 

 

3.3 Gradvis innføring av konsept 2 og 3 for kjøretøy med 
forbrenningsmotor  

Når det gjelder konsept 2 og 3 kan en gradvis innføring i utgangspunktet innebære statsstøtte for visse 
næringsdrivende i perioden innføringen tar, tilsvarende en permanent ordning. 

I den grad det er tekniske forhold som tilsier en trinnvis innføring, kan det imidlertid tenkes at en slik 
innføring anses som i tråd med naturen og logikken i avgiften, og slik ikke utgjør statsstøtte. Det kan også 
understøtte at eventuell støtte kan godkjennes som forenelig med EØS-avtalen etter notifisering. 
Spørsmålet om en trinnvis innføring av de ulike konseptene vil utgjøre statsstøtte, må vurderes nærmere 
etter utformingen av konseptene, og i dialog med ESA. 

 

 

3.4 Statsstøtte dersom ny avgift innføres for alle kjøretøy eller 
visse kjøretøykategorier  

Ved en samtidig innføring av ny veibruksavgift for alle kjøretøy eller en viss kjøretøykategori som nevnt i 
Eurovignette-direktivet, som lette eller tunge kjøretøy, vil ikke en bestemt kjøretøyteknologi, som 
nullutslippskjøretøy, oppnå en fordel. Videre vil ulike kjøretøykategorier kunne operere i ulike markeder, 
noe som tilsier at det ikke er tale om en selektiv fordel for bestemte foretak. 

Videre vil en innføring for bestemte kjøretøykategorier, som tunge kjøretøy, kunne forsvares ut fra 
naturen og logikken i systemet, eksempelvis da krav til teknisk utstyr krever større investeringer og at slikt 
utstyr også i større grad er modent og utbredt for slike kjøretøy. En slik trinnvis innføring er også overveid 
i Eurovignett-direktivet, jf. art. 7 pkt. 3, noe som underbygger at dette ikke vil anses som en selektiv fordel 
for visse foretak. 

Eurovignett-direktivet forutsetter imidlertid at ved avgiftslegging av passasjerbiler må en også 
avgiftslegge lette varebiler, jf. art. 7 pkt. 3. Selv om Norge ikke anser seg bundet av Eurovignett-direktivet, 
kan tilsvarende synspunkt etter statsstøtteregelverket tilsi at disse kjøretøykategoriene anses å være i 
samme marked, og å bare avgiftslegge en av disse kjøretøykategoriene vil kunne utgjøre statsstøtte til 
den andre. Spørsmål om statsstøtte for visse kjøretøykategorier må her også vurderes nærmere i lys av 
detaljutformingen av det aktuelle konseptet og i dialog med ESA. 

 

3.5 Statsstøtte som følge av innretningen av avgiftssatsene 

Ved særskilte avgiftssatser for ulike kjøretøykategorier som avviker fra Eurovignett-direktivets 
referansesatser, kan det også oppstå spørsmål om statsstøtte. Dette vil imidlertid primært avhenge av en 
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vurdering av om satsene kan begrunnes saklig. De eksakte satsene faller imidlertid utenfor prosjektets 
oppdrag å vurdere. 
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4. Konseptene vurdert mot personvern - risiko og tiltak  
 

4.1 Metodikk  

Forslagene til konsepter skal vurderes opp mot rammebetingelser for personvern. Rammebetingelsene 
som følger av personvernregelverket, er nærmere redegjort for i kapittel 4 og særlig Vedlegg 4-2 til 
rapporten. 

Personvernregelverket er risikobasert i sin art. For å estimere konseptenes evne til å ivareta 
privatpersoners rett til privatliv og personvern, har prosjektgruppen derfor tatt utgangspunkt i en 
risikobasert metodikk. Formålet er å vurdere konseptenes iboende personvernrisiko basert på 
konseptbeskrivelsene i rapporten. Fra dette vil det kunne identifiseres ulike tiltak og løsningsvalg som 
presumtivt vil kunne bidra til å redusere denne personvernrisikoen ved gjennomføring av konseptene. 

Forenklet illustrert kan man se for seg en «personvernskala» som gir en indikasjon på hvordan 
konseptene vil kunne ivareta retten til privatliv og kravene i personvernregelverket. 

 

 

Figur 1 "Personvernskalaen" 

Prosjektgruppen har basert risikovurderingene på ti ulike personvernrisikoer (scenarioer) som er 
relevante for et nytt system for veibruksavgift og bompenger. Det samlede risikonivået etter en 
gjennomsnittsbetraktning kan bidra til å illustrere hvordan konseptet slår ut på «personvernskalaen» 
ovenfor. Tilsvarende vil plasseringen kunne endre seg etter hvert som eventuelle risikoreduserende tiltak 
identifiseres. 

 

4.2 Personvernrisiko (Funn)  

4.2.1 Konsept 1 – Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy  

Konseptet innebærer at det innføres en ny distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy (el-bil). 
Både drivstoffavgiften for kjøretøy med forbrenningsmotor og bompengeordningen videreføres i sin 
helhet uten planlagte endringer. Eksisterende løsninger (nullalternativer) er ikke vurdert opp mot 
rammebetingelser i KVUen, slik at vurderingen av personvernrisikoen tar derfor bare utgangspunkt i det 
nye elementet som tilføres ved veibruksavgift for nullutslippskjøretøy.  

Det er arten av opplysningene som samles inn som ofte blir utslagsgivende for den samlede 
personvernrisikoen. Risikoene for uforholdsmessig overvåkning, formålsutglidning, sviktende kontroll på 
opplysningene, informasjonssikkerhet mv. eskalerer parallelt med graden av sporing og sammenhengen 
opplysningene behandles i.  
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For Konsept 1 er det oppgitt at det kun skal rapporteres om antall kjørte kilometer innenfor et gitt 
tidsrom. Tidsintervallet er ikke presisert i beskrivelsen, men forutsetningsvis vil dette kunne variere etter 
ønsket fastsettelses- og innkrevingsmodell, f.eks. pr. uke, måned, kvartal, halvår eller årlig.  

Uavhengig av rapporteringsmetode og -intervall må det kunne legges til grunn at dette er opplysninger 
som er lite inngripende for kjøretøyeier. Opplysningene sier ingenting om hvor eller når distansen er kjørt. 
Slik sett skiller konseptet seg lite fra gjeldende løsning med pumpeavgift for kjøretøy med 
forbrenningsmotor, med den forskjell at faktisk kjørte kilometer skal rapporteres enten til offentlig 
myndighet eller en betrodd tredjepart. Også eiere kjøretøy med forbrenningsmotor må oppgi antall 
kilometer (planlagt kjørt) ved forsikring av bilen, men dette benyttes likevel ikke til avgiftslegging av 
kjøringen. 

Konsept 1 oppfyller også kravene til dataminimering best av alle de tre konseptene, og anses å være den 
minst inngripende måten å implementere veibruksavgift for nullutslippskjøretøy. Det er kun innføring av 
en fastpris-ordning (oblat) som vil generere mindre personopplysninger for tilsvarende avgiftsformål, men 
en slik løsning er av andre grunner ikke ønskelig. Igjen fremheves at antall kjørte kilometer allerede oppgis 
for forsikringsformål, og det er ikke usannsynlig at innføringen av en ny distansebasert avgift vil kunne 
samordnes med rapportering av kjørelengde i eksisterende prosesser.  

Gruppen har vurdert at sannsynligheten er høy for at denne type grunnlagsdata vil kunne gjenbrukes til 
andre formål der vilkårene i personvernforordningen ellers er oppfylt. Dataenes sensitivitet tilsier 
imidlertid at dette gir liten konsekvens for personvernet og påvirker derfor det samlede risikonivået i liten 
grad. En del gjenbruk vil også kunne benytte avidentifiserte opplysninger, slik som statistikk og forskning.  

En ordning med manuell rapportering legger også godt til rette for at brukerne (den registrerte) har god 
oversikt og innsikt i dataene og hvordan de brukes. Samtidig vil et manuelt rapporteringssystem kunne 
være sårbart for juks eller utilsiktet feilrapportering av grunnlagsdata. Dette vil kunne få økonomiske 
konsekvenser i form av feil avgiftsfastsetting, men det vil i liten grad få konsekvenser for personvernet.   

Samlet sett representerer Konsept 1 en forholdsvis lav personvernrisiko, ref. illustrasjonen under.  

 

 

Figur 2 Personvernrisiko for Konsept 1 - Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy 

 

4.2.2 Konsept 2 Sone – Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og land   

I likhet med Konsept 1, baserer også Konsept 2 seg på en veibruksavgift beregnet fra utkjørt distanse. 
Forskjellen er at man her vil operere med ulike takstsoner for by og land. For dette konseptet er det 
således behov for data som registrerer antall kjørte kilometer og knytter dette til sone, altså antall 
kilometer kjørt i by og antall kilometer kjørt utenfor byen. Det er imidlertid ikke behov for å registrere 
data om hvor bilen har kjørt, eller på hvilken vei den har kjørt. Rapportering av utkjørt distanse 
forutsettes å kunne skje automatisk. 
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For øvrig er Konsept 2 tenkt å gjelde for alle kjøretøy (ikke bare nullutslippskjøretøy), og det holdes åpent 
hvorvidt også bompenger skal baseres på utkjørt distanse innenfor bysoner eller følge gjeldende løsning 
med punktpassering19. 

I utgangspunktet er det også her tale om forholdsvis lite inngripende data ettersom det forutsetningsvis 
ikke skal registreres nærmere opplysninger om hvor kjøretøyet befinner seg, utover at kjøring har skjedd 
innenfor eller utenfor en «bysone». Ut fra dette kan det også hevdes at det heller ikke vil være behov for 
å registrere tidspunkt utover tidstom (evt. dato) med aggregert kjørelengde.  

Det må imidlertid tas en viss høyde for usikkerhet med tanke på om konseptet er gjennomførbart fullt ut, 
spesielt med tanke på kontrollformål og behov for etterprøvbarhet i avgiftsgrunnlaget. Videre er det også 
lagt til grunn at bompengeinnkreving kan baseres på samme system og felles informasjonsinnhenting. 
Bompengeinnkreving vil kunne medføre en mer presis angivelse av tidspunkt og sted for når et 
bompengekrav oppstår. En eventuell rushtidsavgift for mindre bykjerner vil også kunne fordre mer 
spesifiserte opplysninger om hvor og når et kjøretøy har vært på veien. Det er også tatt høyde for at 
datafangst kan skje ved bruk av GNSS-satellitt (GPS-sporing). Avhengig av hvordan dette settes opp rent 
teknisk, så vil bruk av GNSS for dette konseptet kunne innebære en ikke ubetydelig mengde 
overskuddsinformasjon, samt at overvåkningselementet blir straks mer fremtredende ved tvungen 
montering av GPS-enhet i bilen. 

Med mindre det fastsettes regulatoriske begrensninger, så vil det også for dette konseptet regnes som 
sannsynlig at data som samles inn gjennom løsningen vil kunne oppbevares og gjenbrukes til andre formål 
i tråd med de øvrige vilkårene i personvernforordningen. Både de aktørene som er direkte involvert i 
prosessen, men også andre offentlige myndigheter, vil kunne ha legitime og forretningsmessige behov for 
å ta i bruk kjøredata for annen oppgaveløsning enn å kreve inn veibruksavgift eller bompenger. Det 
forutsettes likevel at det utvises en viss varsomhet med slik gjenbruk, og at det skjer innenfor gjeldende 
regelverk for deling og gjenbruk av informasjon. Her kan det også være begrensninger i EETS-direktivet for 
gjenbruk av opplysninger til andre formål.  

Selv om dataene i seg selv kan regnes som forholdsvis lite sensitive for den de gjelder, sier de likevel mer 
om personens kjøremønster enn Konsept 1, ettersom dataene kan utlede noe om hvor langt og hvor mye 
av total kjøring som skjer innenfor et byområde. Imidlertid vil dataene presumtivt ikke si noe om 
kjøretøyets bevegelsesmønster innenfor disse sonene, og slik sett blir sporingsgraden betydelig redusert. 
Mange behov vil trolig også kunne løses med anonymiserte data, slik at personvernrisikoen reduseres. 

Konseptet forutsetter automatisk registrering og rapportering av grunnlagsdata. Løsningen vil følgelig 
kreve relativt avansert ombord-teknologi for presis avlesning og redusere sannsynligheten for juks. 
Brukervennlighet i grensesnittet vil også være avgjørende for at brukeren/kjøretøyeier vil oppleve å ha 
god innsikt i opplysninger som registreres og rapporteres for fakturering. 

Sannsynligheten er høy for at brukeren ikke vil ha noen, eller redusert, medbestemmelse over lagringen 
eller bruken av dataene etter at de er samlet inn, og brukeren vil derfor ha begrenset innsikt til hva 
innsamlede data vil kunne benyttes til utover selve avgifts-/bompengeinnkrevingen. Også her vil dataenes 
sensitivitet bidra til å redusere risikonivået til en viss grad. 

Samlet sett representerer Konsept 2 et moderat risikonivå, jf. illustrasjonen under. Det er sannsynlig at 
risikonivået vil kunne reduseres ytterligere ved å velge løsninger som bidrar til å redusere sannsynligheten 
for sporing (stedsangivelse), implementerer et brukervennlig grensesnitt, samt at man ser på muligheten 
for å regulere kravene til oppbevaring og viderebruk av spesifiserte kjøredata til andre formål. 

 

 

19 Vurderingene knyttet til en avstandsbasert bompengeordning er gjort på et tidspunkt der dette var aktuelt under 

konsept 2. Per oktober 2022 foreslår konsept 2 at bompengeordningen er lik som alternativet Null+. 
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Figur 3 Personvernrisiko for Konsept 2: «Sone: Veibruksavgift – Pris varierer mellom by og land» 

 

4.2.3 Konsept 3 Posisjon – Pris varierer mellom tid, sted og distanse  

Konsept 3 er veiprisingsalternativet, der både veibruksavgift og bompenger beregnes og fastsettes ut fra 

opplysninger om tid, sted og utkjørt distanse. Konseptet fordrer sanntids GPS-sporing av alle kjøretøy for 

å kunne oppnå ønsket nivå for differensiering av avgifter og presisjon for internalisering av eksterne 

kostnader. I likhet med Konsept 2, kan det også her tenkes at det etableres ulike takstsoner, men at disse 

sonene varierer ut fra størrelse/omfang, hvor sonene geografisk befinner seg, tidspunkt på døgnet eller 

hvilket kjøretøy som benytter veien. Konseptet krever presise posisjonsdata for å kunne sikre korrekt 

registrering og fastsetting av avgift og bompenger. 

Slik det er fremhevet under Konsept 1, så vil arten av opplysningene som samles inn ofte bli 

utslagsgivende for den samlede personvernrisikoen. Risikoene for uforholdsmessig overvåkning, 

formålsutglidning, manglende kontroll på opplysningene, informasjonssikkerhet mv. eskalerer parallelt 

med graden av sporing og sammenhengen opplysningene behandles i. Grunnelementet i Konsept 3 vil 

nettopp være full sporing av kjøretøyets bevegelser ved hjelp av satellitt-teknologi. Hvor mye av 

datagrunnlaget som faktisk vil bli registrert og lagret i løsningen med det formål å innkreve avgifter og 

bompenger vet man lite om på dette tidspunktet. På generelt grunnlag vil det uansett kunne hevdes at en 

slik pålagt sporing av aktivitet påvirker borgernes rett til privatliv, herunder retten til å ferdes fritt uten å 

være gjenstand for unødig myndighetsovervåkning. Å pålegge innstallering av sporingsenhet i alle private 

kjøretøy med formål om å innkreve bompenger og avgifter for bruk av vei vil potensielt kunne utgjøre en 

integritetskrenkelse som vanskelig vil kunne forenes med forholdsmessighetsprinsippet i EMK art. 8 nr. 2. 

Med denne type opplysninger øker også risikonivået ved oppbevaring og tilgang til registrerte data. Fra et 

personvernperspektiv er det viktig at opplysninger som kan utlede informasjon om bevegelse eller 

kjøremønster slettes fortløpende, og at det kun er kjøretøyeier som eventuelt skal ha innsikt i 

sporingsdata. Imidlertid vil ulike forretningsmessige behov som etterrettelighet i forvaltningen, krav til 

datakvalitet ved avgiftsgrunnlag, mulighet for kontroll og evt. andre lovkrav om oppbevaring av data 

kunne påvirke muligheten til å etablere en slik «lukket» løsning. 

Dette vil også kunne være høyt etterspurte data fra andre offentlige og private aktører, f.eks. politi, 

Tollvesenet, forsikringsselskaper, mv. Uten strenge tekniske og regulatoriske begrensninger er det høy 

risiko for at posisjonsdata kan og vil bli brukt til andre formål. Dette kan være helt legitime formål med 

høy samfunnsnytte, men likevel en betydelig trussel mot borgernes integritet og rett til privatliv.  

Konseptet måler også svakt opp mot dataminimeringsprinsippet i personvernforordningen. Det er ikke 

tvilsomt at både bompenger og veibruksavgift vil kunne innkreves med mindre personopplysninger, med 

den ulempen at avgiften nødvendigvis blir mindre treffende på andre mål og samfunnseffekter. Det må 
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likevel gjøres en avveining (forholdsmessighetsvurdering) av hensynene til en presis og fleksibel 

avgiftsordning på den ene siden, og privatpersoners rett til å kunne ferdes fritt uten å bli overvåket. 

Konseptet vil presumtivt innebære bruk av ekstern enhet (OBE) med avansert teknologi. Piloter har vist 

brukervennlige grensesnitt, der føreren av bilen kan se akkumulerte data og avgiftsberegning i sanntid og 

muligheten til å ta bevisste valg om sitt kjøremønster for å påvirke avgiftsbelastningen. Derfor vurderer vi 

risikoen som liten for at kjøretøyeier ikke vil ha forståelse eller innsikt i hvordan behandlingen skjer eller 

hvordan personopplysningene benyttes. Åpenhet og transparens vil imidlertid bli viktige faktorer for å 

skape forutsigbarhet med hva som skjer med dataene også etter at de er generert og potensielt har 

forlatt kjøretøyet.  

Det er lite sannsynlig at kjøretøyeier vil kunne ha noen reell medbestemmelse over hvordan dataene 

brukes ettersom dette ofte vil være lovregulert. Samtidig burde det kunne åpnes for å tilby noe valgfrihet 

knyttet til data som lagres i kjøretøyet, samt mer samtykkebaserte løsninger for bruk av grunnlagsdata 

mot andre integrerte tredjepartstjenester (offentlige og private). I tillegg burde det finnes mekanismer 

som sikrer konfidensialitet for dataene ved eksempelvis eierskifte – ny eier burde ikke ha adgang til å se 

tidligere eiers kjøredata. For dette konseptet kan en eventuell brikke-/avtaleeier være en egnet 

rettighetshaver, ettersom konseptet fordrer montering av ekstern enhet. 

Et risikoelement som gjør seg særskilt gjeldende for Konsept 3, er risikoen for feil og/eller 

dobbeltbehandlinger i forbindelse med en gjennomføringsperiode. Presumtivt vil implementering av et 

slikt system være langsiktig, tidkrevende og stegvis. I en slik prosess må også personvernhensyn 

vektlegges på forhånd, og sikre at brukernes data er korrekte og begrenset til kun det som er nødvendig.  

Samlet sett representerer Konsept 3 en høy iboende personvernrisiko, og er det konseptet som 

sannsynligvis blir vanskeligst å forene med retten til privatliv etter EMK art. 8 og personvernregelverket. 

Overvåkningselementet trer egentlig inn allerede ved tvungen montering av GPS-enhet i bilen – selv om 

man ikke har til hensikt å registrere eller lagre data om kjøring utover utkjørt distanse (også gjeldende for 

Konsept 2). Risikovurderingen viser at det er lite som skal til for at en slik løsning vil pense seg inn mot 

uforholdsmessig myndighetsovervåkning av bilister. Det skal likevel fremheves at risikonivået er anslått ut 

fra en forholdsvis bred konseptbeskrivelse, der mange av detaljene omkring informasjonsbehov, dataflyt, 

prosess, organisering og valg av tekniske løsninger ikke er bestemt. Det kan gjøres mange tilpasninger for 

konseptet i en eventuell utrednings- eller gjennomføringsfase som vil være egnet til å redusere 

risikonivået i en viss utstrekning (se forslag til risikoreduserende tiltak i pkt. 3.3 under).  

 

Figur 4 Personvernrisiko for Konsept 3: «Posisjon – pris varierer mellom tid, sted og distanse» 
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4.3 Tiltak som kan redusere personvernrisiko  

Det sentrale hovedspørsmålet er på hvilken måte de samlede opplysningene er egnet til å vise en konkret 

person sitt bevegelsesmønster. Des mer synlig bevegelsesmønsteret er, jo mer inngripende vil 

avgiftskonseptet presumptivt være. Risikoreduserende tiltak vil følgelig gjøre størst nytte der de hindrer 

at et bevegelsesmønster blir synlig og tilgjengelig for andre enn eieren av kjøretøyet. I forlengelsen skal 

kun opplysninger som er nødvendige for å oppnå ønskede formål benyttes i avgiftskonseptet. Konseptene 

bør derfor bli forsøkt innrettet slik at færrest mulig opplysninger er nødvendig for å oppnå de ønskede 

formålene.  

Flere av de risikoreduserende tiltakene som foreslås vil være relevante for alle tre konseptene, og bør 

derfor gjennomføres uavhengig av konseptvalg. Likevel er det vesentlig forskjell på sensitiviteten til, og 

risikoen for misbruk av, de aktuelle opplysningene mellom konseptene. Dette påvirker hvor inngripende 

en gjennomføring av konseptene kan være, og dermed også hvor utslagsgivende det er å gjennomføre 

tiltakene. 

Tiltakene er ment å bidra til en mest mulig hensiktsmessig håndtering av de risikoer som oppstår ved 

behandlingen av personopplysningene ved realisasjon av konseptene. Tiltakene vil omfatte det 

regulatoriske, organisatoriske og tekniske ved valgt konseptløsning og bør harmonisere godt seg imellom.   

 

4.3.1 Konsept 1 

1) Risikoen tas ned dersom innhentingen av kjørelengde (rapporteringen) innrettes slik at antall kjørte 

kilometer oppgis per måned eller sjeldnere. Ved kun å oppgi en samlet kjørelengde over en lengre 

periode, vil det være mindre sporbart når kjøretøyet ev. er brukt mye eller lite.  

2) Risikoen tas proporsjonalt ned med graden og presisjonsnivået av lovregulering rundt prosessen og 

bruken av informasjon. Det være seg regulering av metoder for innhenting og bruk, formål, 

oppbevarings- og slettekrav, taushetsplikt og delingsadgang, ev. tillatt bruk til andre formål, osv.  

Opplysningene vil presumptivt benyttes mer forutsigbart for den registrerte, dersom formålet 

fremkommer tydelig og tillatt bruk, viderebruk og delingsadgang er presisert i lovverket. Det kan også 

ha en risikoreduserende effekt at enhver behandling er vurdert og avklart på forhånd. 

3) Ved ev. akseptert viderebruk eller deling, eksempelvis til forskning og statistikk, tas risikoen ned ved å 

benytte anonymiserte data eller så høyt aggregeringsnivå som mulig.  

4) Risikoen tas ned proporsjonalt med hvor godt den teknisk innretning av systemene i verdikjeden 

klarer å begrense muligheten til å bruke opplysningene på annen måte enn tiltenkt. Eksempelvis ved å 

innføre klare begrensninger for kobling mellom systemer, innebygd tilgangsstyring, eksportforbud, 

innstilling med automatisk sletting mv.   

5) Risikoen tas ned ved at det er få – og fortrinnsvis profesjonelle – aktører som får befatning med 

informasjonen gjennom prosessen. Jo færre aktører som har tilgang, desto lavere er risikoen for 

uønsket bruk av opplysningene.  

6) Behandlingen av opplysningene gjennom hele prosessen/verdikjeden bør gjøres minst mulig 

kompleks, og dermed enklere for den registrerte å forstå.  

7) Åpenhet og transparens inngir tillit og styrker de registrertes posisjon til å ivareta sine rettigheter. Det 

vil være et godt bidrag å utarbeide en tilrettelagt, enkel og trygg innsynsløsning som på forståelig 
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måte gir den registrerte oversikt over hvilke opplysninger som benyttes og som illustrerer dataflyten. 

Ideelt bør løsningen gi informasjon om hvem som har tilgang til opplysningene, vise hvordan 

opplysningene brukes i tråd med formålet og eventuelt viderebrukes til subformål, samt angi når 

opplysningene skal slettes. Hvis hensiktsmessig, kan en redigeringsadgang for innrapporterte data 

gjøres tilgjengelig i løsningen. 

 

4.3.2 Konsept 2  

1) Risikoen tas ned dersom innhentingen av kjørelengde og angivelse av sone (rapporteringen) innrettes 

slik at det kun er akkumulerte kjørte kilometer i aktuell sone som oppgis per måned eller sjeldnere. 

Ved kun å oppgi en samlet kjørelengde innenfor og utenfor bysone over en lengre periode, vil det 

være mindre sporbart når kjøretøyet er brukt mye eller lite og når det er blitt kjørt i bysonen eller 

utenfor. 

2) Risikoen tas ned ved å bruke veikantutstyr istedenfor GNSS eller 4G/5G. Ved å benytte teknologi uten 

mulighet til uavbrutt å angi eksakte posisjonsdata, vil en gjennomgripende posisjonsangivelse og 

dennes historikk ikke kunne komme på avveie el.  

Dersom det likevel blir aktuelt å bruke GNSS eller 4G/5G teknologi, så vil tiltak 1 m.fl. under Konsept 3 

også gjelde for dette konseptet.  

3) Risikoen tas ned dersom automatisk innrapportering av grunnlagsdata ikke inkluderer passeringsted 

ved inn- og utpassering av aktuell sone, eller hvilken bysone det er kjørt i. Det vil redusere synligheten 

av et overordnet bevegelsesmønster. 

4) Risikoen tas proporsjonalt ned med graden og presisjonsnivået av lovregulering rundt prosessen og 

bruken av informasjon. Det være seg regulering av metoder for innhenting og bruk, formål, 

oppbevarings- og slettekrav, taushetsplikt og delingsadgang, ev. tillatt bruk til andre formål osv.  

Opplysningene vil presumptivt benyttes mer forutsigbart for den registrerte, dersom formålet 

fremkommer tydelig, og tillatt bruk, viderebruk og delingsadgang er presisert i lovverket. Det kan også 

ha en risikoreduserende effekt at enhver behandling er vurdert og avklart på forhånd. Se også EETS 

direktivets begrensninger om viderebruk av opplysninger for andre formål, jf. art. 27 nr. 2.20 

5) Ved ev. akseptert viderebruk eller deling, eksempelvis til forskning og statistikk, tas risikoen ned ved å 

benytte anonymiserte data eller så høyt aggregeringsnivå som mulig.  

6) Risikoen tas ned proporsjonalt med hvor godt den teknisk innretningen av systemene i verdikjeden 

klarer å begrense muligheten til å bruke opplysningene på annen måte enn tiltenkt. Eksempelvis ved å 

innføre klare begrensninger for kobling mellom systemer, innebygd tilgangsstyring, eksportforbud, 

innstilling med automatisk sletting mv.   

7) Risikoen tas ned ved at det er få – og fortrinnsvis profesjonelle – aktører som får befatning med 

informasjonen gjennom prosessen. Jo færre aktører som har tilgang, desto lavere er risikoen for 

uønsket bruk av opplysningene. Rapportering av opplysninger mellom de involverte aktørene bør  

 

 

20 Se også omtale av personvernreglene i EETS direktivet i SOU 2022:13 pkt. 8.4 
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reduseres til det som er nødvendig for oppgavene de skal utføre. Se også EETS direktivets 

begrensninger om viderebruk av opplysninger for andre formål, jf. art. 27 nr. 2.21 

 

8) Behandlingen av opplysningene gjennom hele prosessen bør gjøres minst mulig kompleks, og dermed 

enklere for den registrerte å forstå. 

9) Åpenhet og transparens inngir tillit og styrker de registrertes posisjon til å ivareta sine rettigheter. Det 

vil være et godt bidrag å utarbeide en tilrettelagt, enkel og trygg innsynsløsning som på forståelig 

måte gir den registrerte oversikt over hvilke opplysninger som benyttes og som illustrerer dataflyten. 

Ideelt bør løsningen gi informasjon om hvem som har tilgang til opplysningene, vise hvordan 

opplysningene brukes i tråd med formålet og eventuelt viderebrukes til subformål, samt angi når 

opplysningene skal slettes. Hvis hensiktsmessig, kan en redigeringsadgang for innrapporterte data 

gjøres tilgjengelig i løsningen. 

 

4.3.3 Konsept 3  

1) Det kan fremskrive seg et krav til å benytte en tykk klient løsning, der posisjonsdata aldri forlater 

kjøretøyet. Dersom eksakte sanntidsposisjonsdata aldri kommuniseres ut av kjøretøyet, vil mulig 

misbruk og opplevelsen av myndighetsovervåking reduseres betraktelig. Omvendt vil posisjonsdata 

som sendes til en sentral ha en iboende risiko for det motsatte. 

 

2) Enheten i kjøretøyet må være utstyrt med «state of the art» sikkerhetsmekanismer for å bevare 

konfidensialiteten og integriteten til informasjonen. Det kan videre fremskrive seg et krav til å 

avskjære muligheten til å «fjernlytte» på sporingsenhet i kjøretøyet. Det burde i utgangspunktet bare 

være avtaleeier/kjøretøyeier som skal kunne ha uhindret adgang til registrerte data på enheten. 

3) Risikoen tas ned ved å benytte takstsoner (land, by og storby) istedenfor eksakt posisjon. Da 

begrenses behovet for angivelse av eksakte posisjonsdata. 

4) Hvis aktuelt - i forlengelse av punkt 3 vil risikoen tas ned ved å prise tidsperioder på døgnet, 

eksempelvis kjente rushtider, istedenfor sanntidsprising. Da reduseres behovet for løpende 

tidsangivelse. 

5) Det kan fremskrive seg et krav til at enheten i kjøretøyet utformes slik at den ikke registrerer/lagrer 

eksakte posisjonsdata, kun akkumulerte kjørte kilometer i de aktuelle sonene. Og, hvis aktuelt, kun 

akkumulerte kjørte kilometer innenfor aktuelle tidsperioder på døgnet. Da begrenses sporbarheten, 

og det som ikke registreres kan heller ikke komme på avveie. 

6) Det kan fremskrive seg et krav til at eventuelle posisjonsdata som registreres må slettes fortløpende, 

ref. punkt 5. Alternativt at det må sikres at mellomlagret informasjon slettes ved et gitt tidspunkt, 

eksempelvis en gang i døgnet eller når kjøretøyet slås av. 

7) Det kan fremskrive seg et krav til at innhentingen/rapporteringen kun skal angi akkumulerte kjørte 

kilometer i aktuell sone, samt ev. innenfor hvilken tidsperiode på døgnet, og oppgis per måned eller 

 

 

21 Se også omtale av personvernreglene i EETS direktivet i SOU 2022:13 pkt. 8.4 
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sjeldnere. Det vil gjøre det mindre sporbart når kjøretøyet er brukt mye eller lite og når det er blitt 

kjørt i ulike takstsoner. 

8) Det må forutsettes at kommunikasjonen mellom OBE og «master», eksempelvis kopling til takster og 

soner, er sikret og regulert. 

9) Det må forutsettes at datakvaliteten er god. Ettersom etterprøvbarhet av de nærmere faktorene i 

avgiftsgrunnlaget (tid og sted) kan være avskåret (både for bruker og myndighet), ref. bla. punkt 5, 6 

og 7, vil den teknologiske løsningen måtte avgi et datagrunnlag med høy pålitelighet. Forretningssiden 

i Skatteetaten må vurdere hva som kan aksepteres forvaltningsmessig når det gjelder kravene til 

dokumentasjon og etterprøving av avgiftsgrunnlag. 

10) Risikoen tas proporsjonalt ned med graden og presisjonsnivået av lovregulering rundt prosessen og 

bruken av informasjon. Det vil presumptivt fremskrive seg krav til omfattende og uttømmende 

regulering av metoder for innhenting og bruk, formål, oppbevarings- og slettekrav, taushetsplikt og 

delingsadgang, ev. tillatt bruk til andre formål osv.  

Opplysningene vil presumptivt benyttes mer forutsigbart for den registrerte, dersom formålet 

fremkommer tydelig, og tillatt bruk, viderebruk og delingsadgang er presisert i lovverket. Det kan også 

ha en risikoreduserende effekt at enhver lovlig bruk og ev. viderebruk er nøye vurdert og tydelig 

avklart på forhånd. Se også EETS direktivets begrensninger om viderebruk av opplysninger for andre 

formål, jf. art. 27 nr. 2.22 

11) Ved ev. akseptert viderebruk eller deling, eksempelvis til forskning og statistikk, tas risikoen ned ved å 

benytte anonymiserte data eller så høyt aggregeringsnivå som mulig.  

12) Risikoen tas ned proporsjonalt med hvor godt den teknisk innretningen av systemene i verdikjeden 

klarer å begrense muligheten til å bruke opplysningene på annen måte enn tiltenkt. Det vil 

presumptivt fremskrive seg krav til å innføre klare begrensninger for kobling mellom systemer, 

innebygd tilgangsstyring, eksportforbud, innstilling med automatisk sletting mv.   

13) Risikoen tas ned ved at det er få – og fortrinnsvis profesjonelle – aktører som får befatning med 

informasjonen gjennom prosessen. Jo færre aktører som har tilgang, desto lavere er risikoen for 

uønsket bruk av opplysningene. Rapportering av opplysninger mellom de involverte aktørene bør 

reduseres til det som er nødvendig for oppgavene de skal utføre. Se også EETS direktivets 

begrensninger om viderebruk av opplysninger for andre formål, jf. art. 27 nr. 2.23 

14)  Behandlingen av opplysningene gjennom hele prosessen bør gjøres minst mulig kompleks, og dermed 

enklere for den registrerte å forstå. 

15) Åpenhet og transparens inngir tillit og styrker de registrertes posisjon til å ivareta sine rettigheter. Det 

vil være et godt bidrag å utarbeide en tilrettelagt, enkel og trygg innsynsløsning som på forståelig 

måte gir den registrerte oversikt over hvilke opplysninger som benyttes og som illustrerer dataflyten. 

Ideelt bør løsningen gi informasjon om hvem som har tilgang til opplysningene, vise hvordan 

opplysningene brukes i tråd med formålet og eventuelt viderebrukes til subformål, samt angi når 

 

 

22 Se også omtale av personvernreglene i EETS direktivet i SOU 2022:13 pkt. 8.4 

23 Se også omtale av personvernreglene i EETS direktivet i SOU 2022:13 pkt. 8.4 
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opplysningene skal slettes. Hvis hensiktsmessig, kan en redigeringsadgang for innrapporterte data 

gjøres tilgjengelig i løsningen. 

16) Det bør reguleres hvem som skal kunne utøve rettigheter etter personvernregelverket, f.eks. å utøve 

rett til innsyn i opplysninger. Dette burde være den som genererer dataene og betaler for kjøringen, 

presumtivt avtale-/brikkeeier. Dersom kjøretøyeier skal være rettighetshaver, så må det avklares 

hvordan dette forløper seg i tilfelle med leasing, og evt. leie, av kjøretøy.  

 

4.4 Forhold knyttet til gjeldende bompengeordning  

Gjeldende bompengeordning er tenkt videreført i konsept 1 og 2. Ordningen innebærer registrering og 

lagring av tid og sted for bompasseringer, og disse opplysningene skal lagres i fem år ihht. 

bokføringsregelverket. En oppmykning av lagringsplikten etter bokføringsregelverket vil kunne styrke 

personvernet i gjeldende ordning med bompenger.  

En videreføring av gjeldende bompengeordning vil videre begrense nytteverdien til noen av tiltakene 

presentert over for veibruksavgiften i konsept 1 og 2. Det har eksempelvis mindre betydning å aggregere 

data om kjørelengde i «anonyme soner» over en måned for veibruksavgiften, hvis alle kjøretøyets 

bompasseringer lagres med tid og sted.  

 

4.5 Avsluttende merknader (anbefalinger) 

Vurderingen viste at personvernrisikoen økte parallelt med hvor spesifikke sporingsdata konseptene 

legger opp til å bruke. Likevel gir konseptbeskrivelsene til dels betydelig handlingsrom innenfor hvert 

konsept. Risikovurderingen har derfor forsøkt å ta høyde for konseptenes ytterpunkt, der mest detaljert 

sporingsdata benyttes. Overordnede valg av innretning og teknologisk løsning, samt gjennomføring av 

øvrige tiltak, vil kunne redusere den iboende risikoen som ligger innenfor konseptbeskrivelsene. Risikoen 

må følgelig vurderes løpende etter hvert som avklaringer knyttet til eksempelvis teknologi, prosess og 

dataflyt kommer på plass. 

Alle konseptene kan tilpasses i en mer personvernvennlig retning. En slik tilpassing resulterer likevel ikke 

nødvendigvis i at det enkelte konseptet blir tilrådelig fra et personvernrettslig ståsted.  

Konsept 1 anses å være minst inngripende i retten til privatliv, og er det eneste konseptet som ikke krever 

risikoreduserende tiltak i nevneverdig grad for å havne på et akseptabelt risikonivå. Konsept 2 innebærer 

mer sporingsdata og det vil måtte iverksettes tiltak for å redusere personvernrisikoen. Valg av teknologisk 

løsning vil kunne være utslagsgivende for hvor omfattende tiltak som kreves. Konsept 3 har som sentralt 

element å spore alle kjøretøyets bevegelser ved hjelp av satellitt-teknologi, og representerer dermed en 

betydelig risiko for integritetskrenkelse som kan synes vanskelig å forene med retten til privatliv. En tenkt 

gjennomføring av konseptet vil presumtivt kreve omfattende risikoreduserende tiltak. 

Enkelte personverntiltak kan resultere i at andre rammebetingelser, forretningsbehov, samfunnsbehov, 

måloppnåelse eller økonomi får lavere grad av oppfyllelse. Retten til privatliv er imidlertid en 

grunnleggende menneskerettighet, og det skal tungtveiende hensyn til for å gjøre inngrep som begrenser 

rettigheten. En gjennomføring av konsept 3, og til dels konsept 2, vil raskt kunne anses som 

uforholdsmessige inngrep, dersom man kunne valgt en mindre inngripende løsning og/eller iverksatt 

ytterligere personverntiltak. 

 



 

Vurdering av konseptene opp mot nasjonal og EU-/EØS-regelverk  

Vedlegg 5-8 til KVU kap. 5 Mulighetsstudien  

Side: 28 av 39 

Versjon:1.0 

 

Skatteetaten og Statens vegvesen    Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger, Vedlegg 5-8  

 

 

5. Identifisering av mulige regelverksendringer  
 

5.1 Innledning  

Vi viser til oversikten over det regulatoriske rammeverket i Vedlegg 4.2 pkt. 1.1 og 4.1. I det følgende vil 
de foreslåtte konseptene vurderes nærmere opp mot relevant nasjonalt regelverk med det formål å 
identifisere omfanget av mulige regelverksendringer. 

Konseptene er beskrevet på et overordnet nivå, og inneholder flere alternativer til organisatorisk og 
teknisk innretning. Det lar seg derfor ikke gjøre å vurdere regelverksendringer inngående og det faller 
utenfor KVUens rammer å komme med konkrete forslag til regelverksendringer.  

Vi bemerker at det per høsten 2022 pågår et arbeid med revidering av særavgiftsregelverket. Dette er en 
teknisk revisjon der formålet er å samle alle særavgiftene i en felles lov med tilhørende forskrift. Det er 
ikke satt en sluttdato for dette arbeidet, men den tekniske revisjonen vil kunne påvirke hvor i regelverket 
endringer må gjøres. 

Vurderingen av de ulike konseptene er delt inn i endringer i særavgifts- og bompengeregelverket knyttet 

til fastsetting, rapportering, innkreving, kontroll, bokføringsregler og informasjonsbehandling.  

I punkt 5.2 omtales visse forhold som ikke særskilt kommenteres under de enkelte konseptene.  

I punkt 5.3, 5.4 og 5.5 foretas det en overordnet vurdering av mulige regelverksendringer på konseptnivå. 

I punkt 5.6 gis det en generell beskrivelse av prosessen for regelverksendringer og en overordnet 

vurdering av konseptene.  

 

5.2 Generelle endringer for alle konseptene  

Vi omtaler her visse forhold ved regelverket som ikke kommenteres særskilt under det enkelte konsept da 
det gjelder samtlige konsepter. Flere av forholdene vil kreve nærmere utredning i en prosjektfase. 

 

Utenlandske kjøretøy 

Det vil være nødvendig med en helhetlig håndtering av utenlandske og sporadiske brukere med særlige 
regler knyttet til håndteringen av disse. For eksempel må satser for en eventuell vignettordning fremgå av 
stortingsvedtak med nærmere detaljregulering i forskrift. Trolig vil disse brukerne kunne følge samme 
innkrevingsløp som de brukerne som ikke har brikke (sistnevnte gjelder konsept 2 og 3). På nåværende 
tidspunkt er ikke håndteringen av disse brukerne tilstrekkelig beskrevet i konseptene, slik at dette må 
vurderes nærmere i prosjektfasen. 

 

Klagebehandling 

Konseptene er på et overordnet nivå og det er ikke på nåværende tidspunkt mulig å gi særlige 
detaljeringer om hvordan klageløpet skal være innenfor de ulike konseptene, gitt at det blir fattet 
enkeltvedtak om avgiftsplikt. Dette vil avhenge av både organisatorisk og teknisk innretning, herunder 
håndtering av eksempelvis sporadiske brukere og utenlandske kjøretøy.  

Overordnet vil konseptene kunne følge de allerede etablerte løpene for særavgift eller motorvognavgift 
(sistnevnte konsept 1 og 2). Dette innebærer at kjøretøyeierne vil forholde seg til den særavgiftspliktige 
virksomheten ved eventuell klage på avgiften i særavgiftsløpet, mens de etter motorvognavgiftsløpet vil 
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ha klagerett til Skatteetaten. Tilsvarende vil etablert løp for dagens bompengeordning i konsept 1 og 2 
bestå der kjøretøyeierne/avtalepart forholder seg til utsteder/bomselskapet.  

Videre vil det potensielt bli behov for å endre frister for egenendring og endringsvedtak etter 
skatteforvaltningsregelverket, avhengig av hvordan prosessene for datainnsamling og databehandling blir 
og hvor lenge dataene skal være lagret.  

Det bør også vurderes om det er behov for særregler i endringsadgangen, for eksempel at den 
særavgiftspliktige virksomheten må dokumentere at refusjon til kjøretøyeier er gitt, før endringsadgangen 
benyttes. Generelt er skatteforvaltingsloven gitt med formål å samordne og gi felles forvaltningsregler for 
ulike særavgifter, og det skal derfor mye til for å gi særregler i for en enkelt avgift skatteforvaltningsloven. 
Det vil i så fall kreve en særlig begrunnelse.  

 

Konsekvenser ved overtredelse av regelverket 

Konsekvenser ved overtredelse av særavgiftsregelverket reguleres i skatteforvaltnings- og 
skattebetalingsregelverket (tilleggsskatt, tvangsmulkt ved manglende innlevering av særavgiftsmelding). 
Konseptene er ikke tilstrekkelig detaljert på nåværende tidspunkt til å si noe om mulige behov for 
regelverksendringer og må vurderes nærmere i en prosjektfase. Generelt skal det mye til for å gi 
særregler i skatteforvaltningsloven, jf. over, og det vil normalt forutsette en særlig begrunnelse.  

Konsept 2 og 3 innebærer en annen type obligatorisk enhet enn dagens bombrikke. Dersom et kjøretøy 
stoppes i kontroll langs veien uten å oppfylle krav til en ny type obligatorisk enhet, forutsetter vi at det 
normalt vil føre til et gebyr hjemlet i vegtrafikkloven.  Det kan også innføres en sjablongordning for 
beregning av avgift for registrert eier der kjøretøyet ikke har enhet eller en finner feil eller manipulering 
av enheten, jf. dagens ordning der det oppdages merket drivstoff (uten betaling av veibruksavgift) og 
ilegges en sjablongmessig avgift jf. saf. § 3-11-7.  

 

Vektårsavgift 

KVUens mandat/omfang omfatter ikke en umiddelbar innlemming av vektårsavgiften for tyngre kjøretøy i 
en veiprisningsordning. Vektårsavgiftens formål er imidlertid dels knyttet til prising av veibruk, og kan ha 
indirekte betydning for veiprising som skal omfatte tunge kjøretøy. Behov for endringer av 
vektårsavgiften må eventuelt vurderes i neste prosjektfase der dette inngår. 

 

Dagens veibruksavgift på drivstoff 

I lys av at konseptene omfatter en mulig trinnvis innfasing av en ny veibruksavgift, vil rammene for 
gjeldende veibruksavgift fortsatt kunne ha betydning. Videre kan det være ønskelig å opprettholde et 
minstenivå på veibruksavgiften på drivstoff, som innebærer at en eventuell posisjonsbasert veibruksavgift 
må sameksistere med veibruksavgiften på drivstoff, derunder vil det fortsatt være nødvendig å fysisk 
merke drivstoff for andre bruksområder enn veibruk. Dersom veibrukavgiften oppheves i sin helhet vil det 
kunne medføre bortfall av plikten til å merke avgiftsfri diesel. Det vil da også kunne oppstå spørsmål om å 

innføre grunnavgift på diesel til veibruk. Eventuelle tilpasninger i regelverket må vurderes ut fra rammene 
som EU-retten setter, da særlig Eurovignettdirektivet og Energiskattedirektivet.  
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Overgangsbestemmelser 

Det må tas høyde for at det blir nødvendig med overgangsbestemmelser i forbindelse med enten 
innfasing av konseptet eller trinnvis innfasing av et konsept der ikrafttredelse kan være avhengig av 
faktorer som tidsløp for innmontering av obligatorisk brikke i kjøretøyet. 

 

5.3 Konsept 1 – Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy  

I dette konseptet gjelder den nye veibruksavgiften kun for nullutslippskjøretøy. Dagens veibruksavgift på 
drivstoff består. Dagens bompengeordning vil være som i alternativ Null+. Ordningen vil ikke innebære 
krav til obligatorisk enhet i kjøretøyet, og det legges til grunn at Statens vegvesen ikke vil ha oppgaver 
med å fastsette veibruksavgiften. 

I dette konseptet er det skissert to organisatoriske innretninger:   

- Alternativ 1: Særavgiftsløp der en eller flere aktører påtar seg avgiftsplikt for veibruksavgiften for 

nullutslipsskjøretøy, eksempelvis utsteder eller trafikkforsikringsselskaper. 

- Alternativ 2: Motorvognløp der den enkelte eier av nullutslippskjøretøy er avgiftspliktig 

 

Særavgiftsregelverket 

- Den nye avgiften for nullutslippskjøretøy må reguleres i et eget stortingsvedtak med tilhørende 

bestemmelser i forskrift som reguleres i et eget kapittel i særavgiftsforskriften eller i en ny 

forskrift dersom den skal reguleres i motorvognavgiftsregelverket. Et alternativ kan også være å 

gjøre endringer i dagens regler om trafikkforsikringsavgift dersom forsikringsselskapene blir 

avgiftspliktige. 

- Konseptet medfører ingen endringer i særavgiftsloven slik den gjelder i dag. Det krever heller 

ingen endringer i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven gitt at avgiften innføres som en 

motorvognavgift der eier skal være avgiftspliktig. 

- I særavgiftsforskriften må det vurderes tilpasninger i dagens bestemmelser om regulering av 

avgiftsplikt og avgiftsforvaltning, herunder registrering av særavgiftspliktige.  

- Dersom avgiften innføres som en motorvognavgift må det utredes nærmere detaljregulering. 

 

Rapportering   

- Rapportering av avgiften til Skatteetaten vil følge allerede etablerte løp i skatteforvaltningsloven 

og -forskriften for enten særavgifter eller motorvogner, men det vil kunne være behov for 

endringer i bestemmelsene som regulerer de skattepliktiges opplysningsplikt. Dette vil gjelde 

reguleringene av skattemelding for særavgifter og motorvognavgift. 

 

Innkreving i Skatteetaten 

- Dersom avgiften innføres som en særavgift der utsteder av AutoPass er særavgiftspliktig, kreves 

det i utgangspunktet ingen endringer av innkrevingsregelverket. Det kan være behov for å ta inn 

ansvarsregler i skattebetalingsloven kapittel 16. Dette avhenger av hvordan man vurderer 

forholdet mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten, jf. punktet om 

kontroll nedenfor. 
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- Dersom avgiften innføres som en motorvognavgift med hjemmel i motorkjøretøy- og 

båtavgiftsloven og med eier av kjøretøyet som avgiftspliktig (typisk tilsvarende vektårsavgiften), 

vil det være behov for endringer i reglene om forfall og stansing av kjøretøy etter 

skattebetalingsloven.  

  

Kontroll  

- Konseptet vil kunne medføre behov for endringer i skatteforvaltningsregelverket om kontroll av 

motorvogner.   

- Dersom veibruksavgiften skal følge særavgiftsløpet, bør det vurderes nærmere hvordan forholdet 
skal være mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten/Statens vegvesen i 
tilfeller som omhandler manipulering av datagrunnlaget. Det vil her være spørsmål om den 
særavgiftspliktige har oppfylt sine plikter ovenfor Skatteetaten og ikke kan gjøres ansvarlig for 
avgiften, slik at det vil være behov for at Skatteetaten kan gå direkte på kjøretøyeier for å 
fastsette og kreve inn avgiften. 

 

Bokføringsregler 

- Innføring av veibruksavgift som kun baserer seg på kjørte kilometer antas å ikke medføre behov 
for regelendringer.  

- Det kan oppstå et behov for å utrede krav til presisjonsnivået knyttet til tid i salgsdokumentet 
(fakturaen). Det må avklares om det er akseptabelt å spesifisere leveringstidspunkt per måned.  

- Når det gjelder dagens løsning for innkreving av bompenger, har det tidligere vært påpekt 
personvernutfordringer, og ønske om å endre bokføringsreglene. 

 

5.4 Konsept 2 Sone – Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og 
land  

I dette konseptet skal alle kjøretøy omfattes av den nye veibruksavgiften og prismodellen skiller mellom 

antall kilometer kjørt i to soner. Bompengeordningen vil være som i alternativet Null+. Konseptet 

forutsetter en obligatorisk enhet i kjøretøyene som samler inn nødvendige data om antall kilometer kjørt 

per sone.  

I dette konseptet er det skissert to alternative organisatoriske innretninger: 

- Alternativ 1: Felles prosess for innkreving av veibruksavgift og bompenger ved bruk av AutoPASS-

utstedere  

- Alternativ 2: Skatteetaten står for innkreving av veibruksavgift  

 

Særavgiftsregelverk  

- Den nye avgiften må reguleres i et eget stortingsvedtak med tilhørende bestemmelser i forskrift 

som reguleres i et eget kapittel i særavgiftsforskriften eller i en ny forskrift dersom den skal 

reguleres i motorvognavgiftsregelverket.  

- Konseptet medfører ingen endringer i særavgiftsloven slik den gjelder i dag. Det krever heller 

ingen endringer i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven gitt at avgiften innføres som en 

motorvognavgift der eier skal være avgiftspliktig. 
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- I særavgiftsforskriften må det vurderes tilpasninger i dagens bestemmelser om regulering av 

avgiftsplikt og avgiftsforvaltning, herunder registrering av særavgiftspliktige. 

 

Rapportering  

- Rapportering av avgiften til Skatteetaten vil følge allerede etablerte løp for enten særavgifter eller 

motorvogner, men det vil kunne være behov for endringer i bestemmelsene som regulerer de 

skattepliktiges opplysningsplikt. Dette vil gjelde reguleringene i skatteforvaltningsforskriften om 

skattemelding for særavgifter og motorvognavgift. 

 

Innkreving i Skatteetaten 

- Dersom avgiften innføres som en særavgift der utsteder av AutoPass er særavgiftspliktig, kreves 

det i utgangspunktet ingen regelendringer. Det kan imidlertid være behov for å ta inn 

ansvarsregler i skattebetalingsloven kapittel 16. Dette avhenger av hvordan man vurderer 

forholdet mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten, jf. punktet om 

kontroll nedenfor. 

- Dersom avgiften innføres som en motorvognavgift med hjemmel i motorkjøretøy- og 

båtavgiftsloven og med eier av kjøretøyet som avgiftspliktig (typisk tilsvarende vektårsavgiften), 

vil det være behov for endringer i reglene om forfall og stansing av kjøretøy etter 

skattebetalingsloven.  

 

Innkreving fra kjøretøyeier/avtaleeier (SVV) 

- Dersom AutoPASS-utstederne skal kreve inn veibruksavgift fra sine kunder, kreves det trolig et 

tillegg i utstederforskriften. 

- Det kreves en forskriftshjemmel som fastsetter trafikantenes plikt til å betale veibruksavgift, 

tilsvarende Betalingsforskriften for bompenger. Der må det stå hvem som kan kreve inn 

veibruksavgift fra trafikanter som ikke er kunde hos en AutoPASS-utsteder. Alternativt må det 

gjøres obligatorisk at alle kjøretøy er omfattet av et kundeforhold til en AutoPASS-utsteder.   

 

 

Kontroll  

- Konseptet vil kunne medføre behov for endringer i skatteforvaltningsregelverket om kontroll av 

motorvogner.   

- Konseptet vil kreve hjemmel i vegtrafikkloven for at kontrollmyndigheten kan stoppe kjøretøy 

langs veien og kontrollere om de oppfyller forskriftskrav til ny obligatorisk enhet i kjøretøyet. 

- Dersom veibruksavgiften skal følge særavgiftsløpet, bør det vurderes nærmere hvordan forholdet 
skal være mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten/Statens vegvesen i 
tilfeller som omhandler manipulering av datagrunnlaget. Det vil her være spørsmål om den 
særavgiftspliktige har oppfylt sine plikter ovenfor Skatteetaten og slik ikke kan gjøres ansvarlig for 
avgiften, slik at det vil være behov for at Skatteetaten kan gå direkte på kjøretøyeier for å 
fastsette og kreve inn avgiften. 
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Pålegg om obligatorisk enhet i kjøretøyet  

- Konseptet krever en lovhjemmel for å pålegge alle kjøretøy å ha ombordenhet, analog med 

veitrafikkloven § 13 tredje ledd som hjemler obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy.  

- Konseptet krever en forskriftshjemmel, analog med Forskrift om krav til bruk av elektronisk brikke 

i motorvogner over 3 500 kg.  

- Hvis den obligatoriske enheten skal hente antall kjørte kilometer fra kjøretøyets kilometerteller, 

kan det bli behov for endring i regelverket for tekniske koblinger mot kilometerteller.   

 

Bokføringsregler 

- Konseptet innebærer behov for ytterligere spesifikasjon av veibruksavgiften i salgsdokumentet 
(faktura) sammenlignet med konsept 1. Det kan oppstå et behov for å utrede krav til 
presisjonsnivået knyttet til tid og sted i salgsdokumentet (fakturaen). Det må avklares om det er 
akseptabelt å spesifisere per måned og sone.  

- Hvis det blir krav til spesifisering av dato og sted innenfor sone, så vil det potensielt komme 
personvernkrav om endringer i bokføringsregelverket.  

- Når det gjelder dagens løsning for innkreving av bompenger, har det som nevnt vært påpekt 
personvernutfordringer tidligere, og ønske om å endre bokføringsreglene. Dette kan da også være 
aktuelt for veibruksavgiften. 

 

Informasjonsbehandling  

Taushetsplikt, deling og viderebruk  

- Det bør vurderes om det skal fastsettes egne regler om taushetsplikt om posisjonsdata, herunder 

egne regler om unntak fra taushetsplikt og bruk til sekundære formål. Reguleringen bør omfatte 

både offentlige og private aktører som har befatning med opplysningene.  

- Det bør også vurderes om det er behov for særregulering for videre bruk av opplysningene internt 

i det offentlige til andre formål enn veibruksavgift og bompenger.  

Oppbevaring og sletting av data 

- Det bør vurderes å fastsette egne regler om oppbevaring og sletting av data i alle ledd i 

prosessen.   

Generelt 

- Punktene over avhenger av hvordan informasjonsfangst og -flyten i prosessen vil bli. 

Hovedformålet er likevel å sikre at posisjonsdata om kjøretøy ikke benyttes til utilsiktede eller 

uønskede formål, eller lagres lenger enn det som er nødvendig for fastsettelse og innkreving av 

avgiften.  

5.5 Konsept 3 Posisjon – Pris varierer mellom tid, sted og 
distanse  

I dette konseptet er det en felles ordning for bompenger og veibruksavgift som omfatter alle kjøretøy. 
Prisen varierer mellom tid, sted og distanse innenfor tre geografiske prissoner. Konseptet forutsetter en 
obligatorisk enhet i kjøretøyene som samler inn nødvendige data. 

I dette konseptet er det skissert to alternative organisatoriske innretninger: 
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- Alternativ 1: Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere  

- Alternativ 2: Felles prosess med egenhendig fastsettelse. Det forutsettes her at tredjepart er 

registrert særavgiftspliktig i Skatteetaten. 

 

Særavgiftsregelverk  

- Den nye avgiften må reguleres i et eget stortingsvedtak med tilhørende bestemmelser i forskrift 

som reguleres i et eget kapittel i særavgiftsforskriften. 

- Konseptet medfører ingen endringer i særavgiftsloven slik den gjelder i dag.  

- I særavgiftsforskriften må det vurderes tilpasninger i dagens bestemmelser om regulering av 

avgiftsplikt og avgiftsforvaltning, herunder registrering av særavgiftspliktige. 

Endring i Stortingsvedtak om takster for bompenger 

- Stortinget har vedtatt dagens konsept med å kreve betaling for å passere et bestemt punkt på 

veien (bomstasjon), og konkret for hvert bompengeprosjekt hvor bomstasjonene skal plasseres og 

gjennomsnittstakst. Stortinget må trolig gjøre et endringsvedtak hvis bompenger isteden skal 

ilegges takst for kjørte kilometer.  

- Etter stortingsvedtak om at bompenger kan beregnes basert på kjørte kilometer, blir det behov 

for at Statens vegvesen gjør omfattende endringer i Takstretningslinjer for bompenger på 

offentlig veg, og veilederen til denne. 

 

Rapportering  

- Rapportering av avgiften til Skatteetaten vil følge allerede etablerte løp for særavgifter dersom 

utsteder eller tredjepart er særavgiftspliktig, men det vil kunne være behov for endringer i 

bestemmelsene som regulerer de skattepliktiges opplysningsplikt. Dette vil gjelde reguleringene i 

skatteforvaltningsforskriften om skattemelding for særavgifter. 

 

Innkreving i Skatteetaten 

- Dersom avgiften innføres som en særavgift der AutoPass-utsteder eller tredjepart er 
særavgiftspliktig, kreves det i utgangspunktet ingen regelendringer. Det kan imidlertid være 
behov for å ta inn ansvarsregler i skattebetalingsloven kapittel 16. Dette avhenger av hvordan 
man vurderer forholdet mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten, jf. 
punktet om kontroll nedenfor. 

 

Innkreving fra kjøretøyeier/avtaleeier (SVV) 

- Dersom AutoPASS-utstederne skal kreve inn veibruksavgift fra sine kunder, kreves det trolig et 

tillegg i utstederforskriften. 

- Det kreves en forskriftshjemmel som fastsetter trafikantenes plikt til å betale veibruksavgift, 

tilsvarende Betalingsforskriften for bompenger. Der må det stå hvem som kan kreve inn 

veibruksavgift fra trafikanter som ikke er kunde hos en AutoPASS-utsteder. Alternativt må det 

gjøres obligatorisk at alle kjøretøy er omfattet av et kundeforhold til en AutoPASS-utsteder.  
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Kontroll  

- Konseptet vil kunne medføre behov for endringer i skatteforvaltningsregelverket om kontroll av 

motorvogner.   

- Konseptet vil kreve hjemmel i vegtrafikkloven for at kontrollmyndigheten kan stoppe kjøretøy 

langs veien og kontrollere om de oppfyller forskriftskrav til ny obligatorisk enhet i kjøretøyet. 

- Det bør vurderes nærmere hvordan forholdet skal være mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig 
virksomhet og Skatteetaten/Statens vegvesen i tilfeller som omhandler manipulering av 
datagrunnlaget. Det vil her være spørsmål om den særavgiftspliktige har oppfylt sine plikter 
ovenfor Skatteetaten og slik ikke kan gjøres ansvarlig for avgiften, slik at det vil være behov for at 
Skatteetaten kan gå direkte på kjøretøyeier for å fastsette og kreve inn avgiften. 

 

Pålegg om obligatorisk enhet i kjøretøyet  

- Konseptet kan kreve en lovhjemmel for å pålegge ombordenhet for alle kjøretøy, analog med 

veitrafikkloven § 13 tredje ledd som hjemler obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy.  

- Konseptet kan kreve en forskriftshjemmel, analog med Forskrift om krav til bruk av elektronisk 

brikke i motorvogner over 3 500 kg.  

- Hvis den obligatoriske enheten skal hente antall kjørte kilometer fra kjøretøyets kilometerteller, 

kan det bli behov for endring i regelverket for tekniske koblinger mot kilometerteller.   

 

Bokføringsregler 

- Konseptet innebærer vesentlig større grad av spesifikasjon av veibruksavgiften i salgsdokumentet 
(faktura) sammenlignet med konsept 2.  

- Det vil presumptivt oppstå et behov for å utrede krav til presisjonsnivå knyttet til posisjon/vei, tid 
på døgnet, dato og sanntidstaksering i salgsdokumentet (fakturaen), avhengig av valgt innretning 
for konseptet. Blant annet om det må angis nøyaktig «leveringssted» (hvilken vei) og tidspunkt 
det er kjørt, da dette kan bli bestemmende for hvilken pris som skal benyttes for veibruksavgiften.  

- Det må påregnes en vurdering for å ivareta hensynet til personvern og hensynene bak 
bokføringsregelverket.  

- En konsept 3-løsning vil medføre økt behov for å endre bokføringsreglene, jf. også tidligere fokus 
på dette når det gjelder bompasseringer24.  
 

 

Informasjonsbehandling 

 

 

24 PVN-2010-08 Fjellinjen, PVN-2010-07 E-18 Vestfold, PVN-2020-09 AutoPASS 

 

 

 

https://personvernnemnda.no/pvn-2010-08
https://personvernnemnda.no/pvn-2010-07
https://personvernnemnda.no/pvn-2020-09
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Taushetsplikt, deling og viderebruk  

- Det bør vurderes om det skal fastsettes egne regler om taushetsplikt om posisjonsdata, herunder 

egne regler om unntak fra taushetsplikt og bruk til sekundære formål. Reguleringen bør omfatte 

både offentlige og private aktører som har befatning med opplysningene.  

- Det bør også vurderes om det er behov for særregulering for viderebruk av opplysningene internt 

til andre formål enn veibruksavgift og bompenger.  

 

Oppbevaring og sletting av data 

- Det bør vurderes å fastsette egne regler om oppbevaring og sletting av data i alle ledd i 

prosessen.   

 

Generelt  

- Punktene over avhenger av hvordan informasjonsfangst og -flyten i prosessen vil bli. 

Hovedformålet er likevel å sikre at posisjonsdata om kjøretøy ikke benyttes til utilsiktede eller 

uønskede formål, eller lagres lenger enn det som er nødvendig for fastsettelse og innkreving av 

avgiften.  

 

Oppsummering av endringsbehov i nasjonalt regelverk 

Overordnet er det gjennomgående i alle konseptene identifisert de samme områdene der 
regelverksendringer vil kunne være nødvendig, men i ulikt omfang. Det vil være mindre omfattende i 
konsept 1 som fordrer færre endringer i dagens eksisterende ordninger for særavgift og bompenger.  

Konsept 2 og 3 fremstår mer komplekse da de fordrer større endringer ut fra hvordan man i dag fastsetter 
veibruksavgift og bompenger. Dette vil naturlig nok påvirke tidsløpet for utredningen av 
regelverksendringer, herunder koordineringen mellom departementene og tilhørende høringsrunde og 
etterarbeid.  

 

Konsept 3 fremstår som det alternativet der det knytter seg størst usikkerhet til hvilke 
regelverksendringer som kreves da dette er den største omveltningen fra dagens ordninger. 

Å estimere et tidsløp per konsept på nåværende tidspunkt lar seg ikke gjøre, da det beror på hvor ferdig 
detaljert den valgte løsningen er når utredningen av regelverksendringer påbegynnes samt flere variabler 
underveis i prosessen.  

 

5.6 Gjennomføre av nødvendige regelverksendringer  

Dersom utredningsarbeidet knyttet til nødvendige regelverksendringer gjøres i prosjektfasen, vil dette ha 
innvirkning på prosjektfasens lengde. Det vil imidlertid ikke være behov for ytterligere tid til utredning i 
etterkant, men det må settes av tilstrekkelig tid til å utarbeide høringsdokumenter. Hvis 
regelverksendringer skal utredes etter prosjektfasen kan det medføre at prosjektet vedtas uten detaljert 
innsikt i hvordan det kommer til å endre oppgaver, rettigheter og plikter for alle involverte.   
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Arbeidet med regelverksendringer krever samarbeid og koordinering mellom Samferdselsdepartementet 
og Finansdepartementet med tilhørende underliggende direktorater. Før forslaget sendes ut på høring, 
skal det forelegges departementene med minimum tre ukers frist for tilbakemelding, med mindre annet 
er avtalt.  Koordinering mellom departementene og tilhørende direktorater vil kunne være tidkrevende, 
og avhenger i stor grad av eventuelle andre presserende oppgaver og politiske saker. 

Det antas at samtlige regelverksendringer som kreves for det valgte konseptet, sendes ut som en 
høringspakke. Høringsprosessen tilpasses ut fra hvor omfattende forslaget er. Høringsfristen skal normalt 
være tre måneder, og kan ikke være mindre enn seks uker. Gitt kompleksiteten og antall berørte i de ulike 
konseptene, er det grunn til å anta at konsept 1 vil kunne ha en kortere høringsfrist enn konsept 2 og 3 
der høringsfristen antas å bli lengre enn tre måneder. Etter at høringsfristen har gått ut, settes det av tid 
til gjennomgang av høringsinnspill, koordinering mellom departementene og justeringer av forslaget 
dersom det er behov. Det må tas høyde for at diskusjoner mellom departementene og tilhørende 
direktorater kan ta tid. 

Høringen vil være åpen for innspill fra alle. Dersom høringsuttalelsene eller andre forhold fører til 
vesentlige endringer i forslaget, sendes det reviderte forslaget, eventuelt den delen som er vesentlig 
endret, ut på ny høring med 6-12 ukers høringsfrist. Dette vil naturlig nok forsinke regelverksprosessen. 
Tidlig involvering av berørte parter vil kunne minimere risikoen for sistnevnte. 

En faktor som vil kunne påvirke regelverksprosessen er mulige avklaringer om EU-/EØS-retten, da særlig 
med tanke på statsstøtte eller Eurovignett-direktivet der det, dersom relevant, kan måtte foretas 
avklaringer med eller formell notifisering til ESA.  

Normalt vil regelverksendringer følge budsjettprosessen og tre i kraft fra nyttår, eventuelt 1. juli ved 
revidert nasjonalbudsjett. Stortingsvedtak fattes av Stortinget, mens lover og forskrifter endres av 
ansvarlig departement/direktorat. 

 

Oppsummering tidsbruk 

- Prosjektfasens lengde avhenger av om regelverksendringer, herunder forslag til nye/endrede 

bestemmelser og eventuelle overgangsbestemmelser mellom ny og gammel innkrevingsmetode, 

skal inngå. 

- Koordinering mellom departementene og tilhørende direktorater vil kunne være tidkrevende, og 

avhenger i stor grad av eventuelle andre presserende oppgaver og politiske saker. 

- Etter prosjektfasen må det settes av tid til utarbeidelse av høringsdokumenter. 

- Høringsfrist antas å være lengre enn tre måneder for konsept 2 og 3, noe mindre for konsept 1. 

- Innspillene i høringsrunden vil påvirke den videre prosessen, herunder behovet for ytterligere 

koordinering mellom departementene, justeringer og evt. ny høringsrunde med tilhørende 

høringsfrist og bearbeidelser i etterkant. 

- Mulige EU-/EØS-avklaringer kan forlenge prosessen. 

- Regelverksendringer følger normalt budsjettprosessen og trer i kraft fra nyttår. 
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Appendiks A: Endringslogg  

Versjon Dato Endring Produsert/endret av Godkjent av 

1.0 13.10.2022 Første og endelige versjon Ingrid Elvesæter Prosjektleder 
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