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Innspill til finanskomiteen, statsbudsjettet 2022 
 
NLF ønsker at:  
 

• Stortinget ber regjeringen kompensere transportbedriftene for økningen i CO2-avgiften 
gjennom redusert veibruksavgift eller på annen egnet måte for å sikre at 
transportbedriftenes muligheter for å bidra i det grønne skiftet ikke svekkes  

 

• Stortinget bes bevilge 5 mil. kroner til Grønt Landtransportprogram  

 

• Stortinget ber regjeringen erstatte dagens differensierte arbeidsgiveravgift med en lavere, 
men lik arbeidsgiveravgift for godstransport 

 

• Stortinget ber regjeringen fortsette nedtrappingen av formueskatten for arbeidende kapital 
 

• Stortinget må sikre tilstrekkelige midler til nasjonal kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesveinettet, og at tilskuddsordningen for fylkesveinettet som et minimum må økes til et 
årlig nivå som beskrevet i NTP 2022-33. 

 
Mer treffsikre måter å fremme det grønne skiftet 
Godsanalysene som ligger til grunn for NTP 2022-2033 viser at mengden gods som skal fraktes vil øke. 
Det meste av denne veksten havne på veiene – frem mot 2030 er veksten i gods på vei beregnet til 
nærmere 25%. Samtidig har norske myndigheter forpliktet seg til kraftige kutt i klimautslippene. NLF 
erkjenner at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, og ønsker å bidra til å 
minimere disse. 

NLF-medlemmers raske utskifting til Euro VI-teknologi har nærmest eliminert problemet med lokal 
forurensing. Klimautslippene er ikke redusert i like stor grad. Fossil diesel slipper ut like mye CO2 
uansett hvor den brennes. Moderne lastebiler har kuttet dieselforbruket, men utslippsmålene nås ikke 
ved fortsatt bruk av konvensjonell diesel. Skal man kutte i utslippene må lastebilene derfor ta i bruk 
andre energibærere. Dette kan f.eks. være avansert biodiesel, biogass, hydrogen, batteri osv. Selv om 
det står et paradigmeskifte på trappene når det kommer til ny teknologi og ulike alternative 
energibærere for tungtransporten, vil det fremdeles ta tid før disse er økonomisk mulig å ta i bruk for 
den jevne lastebileier. Myndighetene må legge til rette for rask implementering av ny teknologi 
gjennom å legge til rette for utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for alternative energibærere. Det 
er i tillegg helt avgjørende at incentivordninger med mål om å senke klimautslipp tilpasses næringens 
struktur. Ordningene må gjøres tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter med begrensede 
administrative og økonomiske ressurser, som utgjør hovedtyngden av norsk transportnæring. 
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Skal utslippsmålene nås, må vi derfor ta i bruk dagens beste tilgjengelige alternativ. må vi derfor ta i 
bruk dagens beste tilgjengelige alternativ. For de aller fleste lastebileiere er dette bærekraftig avansert 
biodiesel. Dette finnes allerede på markedet i dag, og kan kutte om lag 90% av klimautslippene til 
dagens lastebiler uten en eneste investering. Det eneste som trengs er tilgjengeliggjøring av drivstoffet. 
Avgiftspolitikken har ført til at pumpeprisene er svært høye sammenlignet med fossilt drivstoff. Etter 
hvert som en stadig større andel av personbilparken elektrifiseres, vil stadig større andeler av den 
bærekraftige biodieselen på markedet kunne benyttes av tungtransporten som mangler alternativer til 
dieseldrift. Vi mener derfor myndighetene må ta aktive grep for å øke næringens tilgang til dette 
drivstoffet. I tillegg bør det legges til rette for norsk produksjon av bærekraftig biodiesel. 

Flere store aktører innen både gods- og persontransport har skrinlagt bruk av fornybart drivstoff. Dette 
er bekymringsfullt og medfører at norske produsenter av biodrivstoff mister kundegrunnlaget. 
Endringene som er gjennomført de siste årene har bekreftet våre tidligere advarsler om at 
avgiftspolitikken i realiteten har bidratt til å strupe markedet for bærekraftige flytende biodrivstoff og 
på den måten har ført til høyere CO2-utslipp fra næringstransporten. 

CO2-avgiften foreslås øket i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett uten at det gis kompensasjon 
for tungtransporten gjennom reduksjon av veibruksavgiften. Som det fremgår av gjennomgangen over, 
er alternativene begrenset og en slik økning vil kun medføre at næringens økonomiske evne til å bidra i 
det grønne skiftet svekkes. Vi ber derfor om at økningen enten kompenseres ved at godstransport på 
vei gis en reduksjon i veibruksavgiften, og/eller at biodrivstoff fritas for veibruksavgift og gjøres 
tilgjengelig for næringstransporten. Det vises i denne sammenheng til at det i budsjettet foreslås 
kompensasjon for økt CO2-avgifte for fylkeskommunale dieselbusser, hurtigbåter og ferjer. 

NLF deltar sammen med et betydelig antall andre næringsorganisasjoner i Grønt 
landtransportprogram. I budsjettet er det foreslått bevilget 2 mill. kroner til dette formålet. Behovet 
som er meldt inn er 5 mill. kroner. Vi ber om at Stortinget bidrar til det bevilges 5 mill. kroner slik at det 
kan arbeides aktivt og raskt med å fremme alternative løsninger for å redusere klimautslippene fra 
transport. 

 
Lik, men lavere, arbeidsgiveravgift for godstransport på vei  
Utviklingen i både det internasjonale og nasjonale godstransportmarkedet peker mot at det er 
nødvendig å endre dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift i vår næring. Utviklingen i 
transportmarkedet i EØS viser at norske transportører i internasjonal transport blir utkonkurrert av 
transportører fra land med lavere kostnader. Utviklingen av kabotasjekjøring gjør at denne 
konkurranseulikheten også brer seg inn i det norske innenlandsmarkedet. Vi mener gjeninnføringen av 
differensiert arbeidsgiveravgift for transportnæringen har bidratt til ytterligere å forsterke ulike 
konkurranseforhold mellom bedrifter som konkurrerer i det samme markedet. Som et ledd i å styrke 
næringens konkurranseevne og jevne ut konkurranseskjevheter mellom nasjonale og utenlandske 
aktører, bør avgiften i tillegg være så lav som mulig. NLF ønsker derfor å erstatte dagens differensierte 
arbeidsgiveravgift med en lavere, men lik arbeidsgiveravgift. 
 
Fortsatt nedtrapping av formueskatten for arbeidende kapital 
NLF ber Stortinget fortsette lettelsene i formuesskatten på arbeidende kapital slik som foreslått i 
Solberg-regjeringens budsjettforslag. Arbeidskapitalen er grunnlaget for transportbedriftenes 
fremtidige inntekter. Redusert beskatning på arbeidende kapital gir bedriften et bedre utgangspunkt 
for lønnsom drift, for gode arbeidsbetingelser og for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. 
 
Etterslepet på fylkesveiene må hentes inn 
Tilstanden på fylkesveinettet er av svært varierende kvalitet. En stor andel av veiene er grusveier, og 

dekketilstanden er ofte dårlig. Alvoret blir understreket av at det ifølge tallgrunnlaget for 

statsbudsjettet for 2020 var 80% høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei 

sammenlignet med riks- eller europavei. Statens vegvesens rapport «Dybdeanalyser av dødsulykker i 
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vegtrafikken 2020», som ble utgitt i juli i år, viste at 54% av alle dødsulykker i 2020 skjedde på en 

fylkesvei. NLF har tatt til orde for at disse veiene må få den oppmerksomheten som kreves, og at 

veieierne settes økonomisk i stand til å ta sitt ansvar. 

NLF var derfor fornøyd med at våre innspill om å sørge for en ny og helhetlig kartlegging av tilstanden 

på fylkesveinettet ble tatt inn i NTP 2022 - 2033. Det er viktig at dette arbeidet kommer raskt i gang. I 

Solberg-regjeringens budsjett foreslås å gjennomføre en nasjonal kartlegging av etterslepet og en 

målrettet tilskuddsordning.  Det foreslås et tilskudd til fylkesveiene på 379,6 mill. kroner, hvorav 290 

mill. kroner er avsatt til den nye ordningen som krever like stor innsats fra fylkeskommunene.   

Stortinget må sikre tilstrekkelige midler slik at regjeringen kommer i gang med nasjonal kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i samråd med fylkeskommunene, og at tilskuddsordningen 

for fylkesveinettet som et minimum må økes til et årlig nivå som beskrevet i NTP 2022-33. 

Har dere spørsmål rundt disse eller andre saker som angår NLF, tar vi gjerne et møte for å klargjøre 

våre standpunkt. 

Vennlig hilsen 
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