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Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur 

Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling 
 

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S / Innst. 13 S (2015-2016) er det vedtatt å gjennomføre 

en reform av bompengeinnkrevingen. Reformen består av fem sentrale element:  

 

Innholdet i det enkelte element fremgår av andre dokument, og beskrives ikke i dette brev med 

mindre det er relevant for saken. 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens Vegvesen sendt kommuner og 

fylkeskommuner brev med anbefaling om omlegging av takst og rabattstruktur for 

bompengeinnkreving. Saken forutsetter lokalpolitisk behandling.  

I tillegg har Vegamot AS mottatt brev fra Samferdselsdepartementet vedrørende tilskudd til 

reduserte bompenger utenfor byområdene. Brevet beskriver at i Midt-Norge vil E6 Trondheim 

Stjørdal få tilført 23 MNOK og Tresfjordbrua og Vågestrandtunnelen få tilført 7 MNOK som skal 

brukes til å redusere bompengetakstene med minimum 10%. Forutsetningen for å få innvilget 

tilskuddene er blant annet at bompengeselskapene legger om takst- og rabattstrukturen. Anmodning 

til kommuner og fylkeskommuner bekreftelse av dette vil bli oversendt i egen sak. 

Vegamot AS har i egenskap av regionalt bompengeselskap i Midt-Norge gjennomgått forslagene til 

omlegging av takst og rabattstruktur. Med utgangspunkt i vårt innkreveransvar fremlegges i dette 

dokumentet vår vurdering av Statens vegvesens forslag til endringer. 

Uten å gå inn på de enkelte element i bompengereformen, anser vi at å tilrettelegge for ny takst og 

rabattstruktur er den viktigste del av reformen.  Dette gjelder spesielt prosjekt der det opereres med 

forskuddsavtaler med til dels høye rabatter, men også for anlegg uten slike avtaler vil man oppleve 

gevinster av en slik omlegging.   

Begrunnelse 
Vegamot AS anbefaler at det i politisk behandling vedtas omlegging av takst og rabattstruktur i 

henhold til Statens vegvesens forslag, og begrunner det i følgende: 

Eksisterende takst og rabattstruktur er kostnadsdrivende 
At kunder må inngå avtaler med flere prosjekt for å oppnå maksimale rabatter krever mer 

kundebehandling, medfører høyere faktureringskostnader, og gir behov for mer avanserte 

systemløsninger 
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Eksisterende løsning forvansker arbeidet med gjennomføring av reformen 
Reformen forutsetter at utsteder, dvs. håndtering av avtalekunder, skal skilles fra 

bompengeselskapet. Ved å opprettholde eksisterende struktur, blir det vanskelig å gjennomføre 

dette skillet, og det blir krevende å etablere tydelig ansvarsdeling mellom bompengeselskapets rolle 

og utsteders rolle.  

Eksisterende løsning er komplisert for brukerne 
Under gjeldende innkrevingsregime eksisterer mange ulike takst og rabattstrukturer. Dette gjør det 

uoversiktlig for brukerne å orientere seg. For å oppnå maksimale rabatter i prosjekt med 

forskuddsavtale må kundene inngå individuelle avtaler med det enkelte bomprosjekt. Dette har igjen 

som konsekvens at kundene mottar faktura fra hvert prosjekt den har avtale med.  

Ny løsning vil fjerne muligheten for videresalg av rabatter 
Gjeldende takst og rabattsystem har gjort det mulig for aktører utenfor bompengeselskapene å inngå 

avtale på vegne av kundegrupper og videreselge avtaler med rabatter. Konsekvensen av dette er at 

bompengeselskapet taper inntekter uten å få tilsvarende innbetalt forskudd. Bompengeselskapene 

kan ikke selv tilby samme type tjeneste. Imidlertid er det lønnsomt for de kommersielle aktører som 

tilbyr det. Dersom man ikke endrer takst og rabattsystemet gjennom reformen, og opprettholder 

dagens praksis, vil dette kunne medføre økte tap for bompengeselskapene.  

Problemstillingen er tatt opp med Statens vegvesen, og er utdypet i vedlagte notat (Vedlegg 1.) 

Ny løsning vil gi en mer sosial profil for innkrevingen 
Eksisterende takst- og rabattstruktur med forskuddsbetaling har hatt en tosidig begrunnelse; 

- Høye rabatter bidrar til å redusere den økonomiske belastningen for hyppig reisende. En 

takstomlegging til etterskuddsbetaling med 20 % rabatt vil utjevne den prisen/taksten som 

trafikantene betaler. For å redusere den økte belastningen for trafikanter som i dag har 

forskuddsavtale og høy (40-50 %) rabatt og mange passeringer i løpet av en måned vil et 

nærmere bestemt månedstak redusere den økonomiske belastningen for denne gruppen. 

 

- Det Innbetalte forskuddet har bidratt til å redusere bompengeselskapets lånebehov og kan 

slik sett betraktes som et rentefritt lån for bompengeselskapet. I en situasjon med høy rente 

vil dette være en fordel for bompengeselskapet. Med dagens lave rentenivå vil denne 

fordelen for bompengeselskapet ha mindre betydning, og rentegevinsten tilfaller brukerne. 

Vi har som eksempel tatt utgangspunkt i prosjektet E6 Trondheim Stjørdal. For dette prosjektet har 

kundene fått økt stønadsdelen av rabatten med omkring 11 MNOK på grunn av fall i rentene de siste 

årene.  Rabattene samlet utgjør årlig for lette kjøretøy ca. 19,3 MNOK, for tunge kjøretøy 4,8 MNOK. 

Beregninger fremgår av vedlegg. 2.  

Riktigere kostnadsfordeling mellom kjøretøy med og uten avtale 
Passeringer av kjøretøy uten brikke er kostnadsdrivende for innkrevingen. Omlegging av takst- og 

rabattstruktur innebærer en riktigere kostnadsfordeling mellom brukere med og uten avtale.   

Dette gjelder både anlegg med avtale om forskuddsbetaling så vel som anlegg med 

etterskuddsbetaling. I anlegg med kun etterskuddsinnkreving, eller der etterskudds- og 

forskuddsavtaler har lik rabatt, innebærer takstendringen for øvrig kun små strukturelle endringer.  



 Notat: Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur 

 3 

Forutsetninger og konsekvenser 
Statens vegvesen beskriver flere forutsetninger for beregningene. Vi vil knytte kommentarer til to av 

disse:  

1. Tap på krav er uendret 

Det forutsettes at tap på fordringer er uendret. Ved forskuddsbetaling stenges avtalen umiddelbart 

når forskuddet er oppbrukt. Ved etterskuddsbetaling har kunden en kreditt, og avtalen stenges først 

når krav går til inkasso. Det er usikkert om omlegging fra forskudd til etterskuddsbetaling dermed vil 

føre til endring i tap på krav. 

2. Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret 

Det har vært en vekst i andelen miljøvennlige kjøretøy i de fleste anlegg, også i overensstemmelse 

med nasjonale politiske mål. Det er mulig at omlegging av takst- og rabattstruktur vil gi ytterligere 

motivasjon for bruk av miljøvennlige kjøretøy. På den andre siden er det berammet at også disse 

kjøretøyene etter hvert skal betale bomavgift. Det samlede utslag er dermed usikkert. 

For øvrig beskriver Statens vegvesen i sine brev utfyllende om konsekvenser at omleggingen av takst- 

og rabattstrukturen for det enkelte anlegg. Vi støtter de vurderinger og beregninger som er utført av 

Statens Vegvesen. 

Andre forhold 
Det er etter vår vurdering viktig å understreke at omleggingen av takst- og rabattstruktur ikke har 

konsekvenser for lokale særordninger som allerede gjelder alle passerende. Dette er ordninger som 

timesregel, spesielle lokale passeringsfritak mellom bomsnitt (eksempel Miljøpakken). Omleggingen 

berører heller ikke bostedsfritak.  

Anbefaling 
Vegamot AS anbefaler at det i den lokalpolitiske behandling vedtas omlegging av takst og 

rabattstruktur i overensstemmelse med Statens Vegvesens anbefaling. 

 

Trondheim 31.03.17 

Vegamot AS 

 

Marius Maske 

Adm. dir 
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Vedlegg 1:  

Notat vedrørende videresalg av forskuddsbaserte rabatter 

Videresalg av forskuddsbaserte rabatter 
Forskuddsbaserte rabatter skal fases ut, ref. Meld. St. 25 (2014-15), men ordningen vil sannsynligvis 

henge igjen noe tid fremover. De tekniske, merkantile og organisatoriske grensesnitt i bompenge-

Norge må derfor ta høyde for denne type rabatter også på mellomlang sikt. 

I dag skjer det en viss grad av videresalg av forskuddsbaserte rabatter, populært kalt ABAXmodellen. 

Hensikten med dette notatet er å beskrive hvordan ordningen med videresalg av forskuddsbaserte 

rabatter fungerer under dagens organisering og hvilke konsekvenser ordningen kan ha i forbindelse 

med at utstedervirksomheten skal skilles ut. 

Gjennomgangen viser at en videreføring av dagens praksis kan ha store effekter på 

bompengeselskapers inntekter og på dynamikken i forbindelse med utskilling av utstederfunksjonen 

fra dagens bompengeselskap. Ordningen påvirker også kostnadene ved utvikling av nye systemer, 

noe som gjør at en hurtig avklaring er nødvendig. I notatet skisseres noen alternative måter å 

håndtere problemstillingen på fremover, og mulige konsekvenser av disse valgene. Notatet er ment 

som et underlag for videre diskusjon og inneholder derfor ingen anbefalinger. 

Kort om forskuddsbaserte rabatter 
Forskuddsbaserte rabatter opptil 50 pst. var tidligere den gjeldende praksis ved bompengeprosjekt 

og fungerte som en klippekortordning der det ble gitt en rabatt ved forhåndskjøp av et gitt antall 

turer.  

I dag er forskuddsbaserte rabatter en ordning der kunden kan tegne en egen avtale med et 

bompengeselskap som gir en rabatt på passeringene i dette anlegget mot å betale inn et 

forskuddsbeløp knyttet til det samme anlegget. Rabatten er opp mot 50 pst. avhengig av størrelsen 

på det innbetalte forskuddet. Når kjøretøyet passerer trekkes avgiften fra forskuddet. Forskuddet må 

jevnlig fornyes for at rabatten fortsatt skal gjelde. 

Kort om hovedavtaler og tilleggsavtaler  
Det gis i dag rabatt til alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, mens kjøretøy i 

takstgruppe 2 i all hovedsak er omfattet av påbudet om obligatorisk brikke. I enkelte selskap kan 

kundene i tillegg få ytterligere forskuddsbaserte rabatter. Kundene får i så fall bare rabatt i det 

bompengeselskapet kunden betaler inn forskuddet til. Kunden kan velge å inngå avtale om 

forskuddsbasert rabatt med flere bompengeselskaper og på denne måten få rabatt hos disse også. 

Kunden må da betale inn et forskudd til hvert bompengeselskap. I en slik situasjon vil kunden ha en 

hovedavtale med ett bompengeselskap. Det er gjennom hovedavtalen kunden får utlevert 

bompengebrikken. 

Avtalen kunden har med de øvrige bompengeselskapene vil være tilleggsavtaler. For å kunne tegne 

tilleggsavtaler er det en forutsetning at kunden har en gyldig hovedavtale med en gyldig 

bompengebrikke. 

Muligheten for å få forskuddsbaserte rabatter i flere bompengeselskap enn der kunden har sin 

hovedavtale, er i dag hovedårsaken til tegning av tilleggsavtaler. Det finnes også andre grunner til å 

tegne tilleggsavtaler, blant annet for å oppnå lokale fritak i andre anlegg enn der hovedavtalen ligger, 

f.eks. adressebaserte fritak eller fritak for kollektivtrafikk i rute. I noen tilfeller har det også vært 

forskjellige eiere av hovedavtale og tilleggsavtale, f.eks arbeidstaker og arbeidsgiver. 
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I forbindelse med gjennomføring av bompengereformen og anskaffelse av nye systemløsninger til 

erstatning for CS Norge, er håndteringen av tilleggsavtaler en kompliserende faktor organisatorisk, 

teknisk og merkantilt. Dette vil håndteres som en egen sak. Allikevel er det viktig å observere at 

problemstillingen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter har grensesnitt mot spørsmålet om 

håndtering av tilleggsavtaler. Det må derfor være en viss koordinering mellom disse to 

saksområdene. 

Historikken rundt videresalg av forskuddsbaserte rabatter 
Hovedregelen i takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg er at det kan knyttes to 

kjøretøy til én avtale. I pkt. 2.6.1 av retningslinjene er det åpnet for etablering av fellesavtaler med 

mer enn to kjøretøy i tilfeller der kunden er nærings- og/eller kollektivtransportselskaper. I 

utgangspunktet forutsettes det at kjøretøyene er knyttet til samme organisasjonsnummer som 

avtalen er tegnet på, men siden mange selskaper har en blanding av leasede kjøretøy og egne 

kjøretøy eller at kjøretøyene kan være registrert på ulike deler av et konsern, har 

bompengeselskapene vært fleksible i forhold til kravet om samme organisasjonsnummer på selskap 

og eier av kjøretøyet. 

For bompengeavtaler med forskuddsbaserte rabattordninger tilsier takstretningslinjene at det bare 

kan knyttes to kjøretøy til hvert forskudd. Dette er i utgangspunktet uavhengig av antall kjøretøy på 

avtalen. For et selskap med mange kjøretøy og lav passeringsfrekvens ble det for å redusere den 

økonomiske belastningen på selskapet, etter hvert etablert en uformell praksis i flere 

bompengeselskap med såkalt fast forskudd for alle kjøretøyene på én avtale. I praksis er dette ett 

forskudd som dekker mer enn to kjøretøy. På hvilket tidspunkt, og på hvilket grunnlag denne 

praksisen ble etablert, er ikke klart. Etter klage fra Odda rutebuss i 2013 ga 

Samferdselsdepartementet medhold i at det generelt skulle være mulig med ett forskudd i henhold 

til lokale takster for flere kjøretøy (ubestemt antall kjøretøy). 

Ordningen med et fast forskudd for et ubestemt antall kjøretøy ble dermed til en viss grad 

formalisert. Ordningen er ikke omtalt i takstvedtakene for det enkelte bompengeprosjekt og det 

markedsføres ikke via nettsider eller lignende. Den som kjenner til ordningen får etablert den ved 

henvendelse til bompengeselskapet. 

Kort oppsummert kan det sies at ordningen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter er en 

konsekvens av at: 1. det er åpnet opp for å ha et ubegrenset antall kjøretøy tilknyttet ett forskudd, og 

2. det er diffuse krav til relasjonen mellom selskapet som inngår avtalen om forskuddsbasert rabatt 

og selskapet som eier kjøretøyene som inngår i rabattavtalen.  

Ordningen med videresalg fungerer slik at et selskap som skal videreselge rabatter, inngår en 

hovedavtale og et sett med tilleggsavtaler (en for hvert bompengeselskap). Denne videreselgeren 

tilbyr deretter sluttkunder (typisk transportselskaper og andre som har et stort antall kjøretøy som 

kjører mye) å legge sine kjøretøy inn på hovedavtalen og tilleggsavtalene som videreselgeren har 

tegnet. Videreselgeren kan da med bakgrunn i at de har innbetalt ett forskudd per bompengeselskap 

tilby maksimal bompengerabatt på alle kjøretøy for alle sine sluttkunder (forskuddsbasert rabatt kan 

selvfølgelig bare oppnås hos bompengeselskaper som har en slik ordning, mens det i øvrige 

bompengeselskaper gis ordinær AutoPASS-rabatt). I praksis oppstår det altså et videresalg av 

rabatter. Dette understrekes av at det er høy betalingsvillighet hos sluttkunden for å oppnå 

maksimale rabatter. Videreselger kan typisk ta en ikke uvesentlig månedlig avgift per kjøretøy av 

sluttkunden.  
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Oppsummert så fører ordningen med videresalg av rabatter til: 

- For kjøretøy som flyttes fra ordinær forskuddsavtale til en videresalgsavtale må tidligere 

innbetalt forskudd utbetales og dermed konverteres til rentebærende gjeld, noe som utgjør 

en kostnad for bompengeselskapene  

- Antall brukere med maksimalt forskudd øker, noe som gir reduserte inntekter for det enkelte 

bompengeselskap.  

- Videresalgsselskapet betaler et relativt lite forskudd til det enkelte bompengeselskap og har 

forholdsvis lave kapitalkostnader på forskuddsinnbetalingen. Sluttkundens betalingsvillighet 

for å oppnå rabatt er langt større enn selskapets kapitalkostnader og videresalget er dermed 

en ren inntektskilde.  

- Maksimale rabatter er tilgjengelig for et større antall sluttbrukere enn hva opprinnelig 

ordning ga mulighet for. 

Det har dermed oppstått et uregulert marked ved siden av den strengt regulerte 

bompengeinnkrevingen. Fortjenesten i det uregulerte markedet gir lavere inntekter for 

bompengeselskapene. Bompengeselskapene har i henhold til takstretningslinjene et ansvar for å 

sikre at rabattordninger ikke misbrukes, men så lenge regelverket og retningslinjene skaper 

tolkningstvil, har det i praksis ikke vært mulig å iverksette tiltak mot ordningen. 

Dagens situasjon 
I dag er det fem selskaper som Statens vegvesen er kjent med aktivt markedsfører produktet med 

videresalg av forskuddsbaserte rabatter. Til sammen er det inngått bompengeavtaler for ca 9 000 

kjøretøy gjennom disse fem selskapene. Dette er i all hovedsak kjøretøy som disse fem selskapene 

ikke selv disponerer.  

Det er vanskelig å beregne eksakt økonomiske konsekvenser av dette volumet. Dette er fordi man 

ikke nødvendigvis kan anta at eierne av disse kjøretøyene ville etablert et stort antall 

forskuddsavtaler hvis videresalgsordningen ikke hadde eksistert. Noen antagelser og detaljere 

beregninger kan allikevel gjøres. 

Hvis eierne av de 9 000 kjøretøyene hadde betalt ett normalt forskudd per andre kjøretøy i alle 

norske anlegg med forskuddsordning, ville det til sammen utgjort 1,5 mrd. kr. I stedet betaler de fem 

selskapene som driver med denne ordningen en svært liten andel av dette beløpet i forskudd. Det er 

dermed mulig å argumentere for at de fem selskapene får opp mot 1,5 milliarder kroner i gratis 

kreditt fra norske bompengeselskaper.  

For E6 Øst (Sør-Trøndelag) er det gjort en konkret vurdering for kjøretøy som er på en 

videresalgsordning hos den største aktøren. Videreselger betaler inn 0,5 mill. kr. i løpende forskudd. 

Hvis opprinnelig takstretningslinjer skulle blitt lagt til grunn, skulle videreselger ha betalt inn 29,2 

mill. kr. Med 0,5 mill. kr. i forskudd får kjøretøyene på avtalen en samlet rabatt på 5,5 MNOK per år 

mer enn hva man ville ha fått med en ordning med flat 20 % AutoPASS-rabatt. For E6 Øst medfører 

altså ordningen et bortfall av 29,2 mill. kr. i forskudd, alternativt en tapt inntekt på 5,5 mill. kr.  

Per i dag er det et mindre antall selskaper som tilbyr videresalg av rabatter for bedriftskunder med 

høy betalingsvillighet for å oppnå rabatt. Med dagens forståelse av regelverket er det ingen grunn til 

at ikke flere selskaper vil kunne ta i bruk videresalgsmodellen. Det er ingen direkte hindringer for at 

en videreselger tilbyr avtaler for så vel tunge som lette kjøretøy og for så vel kjøretøy eid av 

organisasjoner som privatpersoner. En sterk økning i antallet kjøretøy på en videresalgsordning vil 

kunne få store konsekvenser for økonomien til selskaper med forskuddsbaserte rabattordninger. For 
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E6 Øst som et eksempel, vil en utvidelse av videresalgsordningen til å omfatte maksimal rabatt for 

alle kjøretøy medføre et inntektsbortfall på 38 mill. kr. per år og en forlengelse av innkrevingstiden 

med ett år. 

Forhold til bompengereformen 
Videresalg av rabatter vil, dersom det fortsatt tillates, være en mulighet for uavhengige utstedere til 

å tiltrekke seg nye kunder på ved å gi en merverdi for sluttkunden i forhold til dagens ordning. Med 

store volum av kunder og dermed et stort antall kunder å spre et fast forskudd på, er det antageligvis 

ingenting i vegen for at en uavhengig utsteder skal kunne tilby produktet for alle kjøretøytyper og 

kundegrupper. Videreselgers egne provisjon kan trolig settes så lavt at en svært stor andel av dagens 

AutoPASS-kunder vil finne det lønnsomt å inngå en videresalgsavtale som gir maksimal rabatt i alle 

bompengeanlegg. Den første uavhengige utstederen som tar i bruk dette virkemiddelet vil kunne ha 

mulighet til å kuppe markedet ved å tilby maksimal rabatt i alle anlegg i motsetning til øvrige 

utstedere som ikke tilbyr dette. Dette kan påvirke dynamikken i den pågående bompengereformen 

der dagens bompengeselskap skal skille ut sin utstedervirksomhet og uavhengige utstedere skal 

etableres. 

Oppsummert så kan konsekvensen for utstedermarkedet ved en videreføring av dagens uregulerte 

videresalgsordning være: 

 Uklarhet i rammevilkår ifm utskilling av utstedervirksomhet og etablering av uavhengige 

utstedere. Dette kan ha stor økonomisk betydning for aktørene og dermed gi usikkerhet i 

investeringsgrunnlaget 

 Skjev konkurranse mellom utstederne 

 Uryddig kommunikasjon mot sluttkunder.  

Alt dette er forhold som gjør det krevende å gjennomføre en kontrollert bompengereform iht. Meld. 

St. 25 (2014-15). 

I tillegg vil ordningen påvirke økonomien til bompengeselskapene gjennom reduserte inntekter og 

konvertering av forskudd til rentebærende gjeld. 

Alternative løsninger 
Det er i utgangspunktet tre ulike tilnærminger til problemstillingen med hver sine fordeler og 

ulemper. I praksis vil fraværet av en beslutning medføre Alternativ 1: videreføring av 

forskuddsordningen uten avgrensninger, siden det er forventet at alle uavhengige utstedere vil ønske 

å tilby videresalg av rabatter dersom dette er mulig.  

Siden summen det enkelte bompengeselskap må kreve inn (selskapets forpliktelser) er konstant vil 

alle alternativene i prinsippet innebære en omfordeling mellom ulike kundegrupper, siden flere 

rabatter fører til høyere grunntakster. Den samlede belastningen på trafikanten vil imidlertid 

påvirkes av hvorvidt de ulike alternativene påvirker kostnader til blant annet systemløsning og 

løpende drift. Videreføring av dagens praksis innebærer at alle trafikantene må dekke inn 

kostnadene ved ordningen. 

Ettersom det nå arbeides med å kravsette ny systemløsning for bompengeselskapene er det 

kritisk å avklare hvilket alternativ som velges. Tabellen under skisserer tre ulike alternativer, med 

fordeler og ulemper på hvert alternativ. 

Det skisseres også noen mulige konsekvenser/reaksjoner for hvert av alternativene. 
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Vedlegg 2:  

Forskuddsbaserte rabatter, eksempel på beregning 

 

Eksempel beregning for E6 Trondheim Stjørdal:  

Forskuddsbaserte rabatter inneholder to elementer: 

Dels støtte til kunder som har passerer hyppig (stønadsdel),  

Dels rentefri finansiering for bompengeselskapet, der rabatten har et renteelement 

(rentedel). 

Som det fremgår av oversikten under, øker stønadsdelen ved lavere rente: 

Før: Høy rente:   Nå: Lav rente:  

Samlet verdi av rabatter lette:  19,3 MNOK  19,3 MNOK 

Samlet verdi av rabatter tunge:   4,8 MNOK   4,8 MNOK 

Sum verdi av rabatter:    24,1 MNOK  24,1 MNOK 

Rentedel:    14,3 MNOK  3,3 MNOK 

Stønadsdel:    9,8 MNOK  20,8 MNOK 

 

Til grunn for beregningene ligger følgende forutsetninger; 

- Balanseført forskudd kunder pr. 31.12.2017:  ca. 220 MNOK. 

- Kalkylerente for prosjektet var 6,5 %. 

Effekten av høy rente gir en beregnet effekt av rentedelen på 14,3 MNOK. 

Reell lånerente ved lav rente er i dag er ca. 1,5% (sertifikatlån). Dette gir en beregnet rentedel på 3,3 

MNOK. 

Som følge av rentereduksjonen til dagens lave rente har effekten av stønadsdelen blitt forsterket 

tilsvarende reduksjonen i rentedelen ved at rabattene ikke er justert med fallende rente.  

På grunn av ordningen med videresalg av rabatter, nevnt under annet punkt, er det vanskelig å 

beregne korrekte verdier for tunge kjøretøy. Stønadsdelen er for disse kjøretøyene større, fordi de 

ikke betaler fullt forskudd. Denne effekten vil bli forsterket dersom dagens praksis med mulighet for 

videresalg av rabatter opprettholdes. 

 


