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SAMMENDRAG
Etter krimenhetens mening gjøres det mye godt og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i 
Statens vegvesen. Slik vi ser det synes imidlertid verken Statens vegvesen eller andre 
etater å være tilstrekkelig innrettet for å arbeide mot kriminalitet innen transportnæ- 
ringen. Dette da innsatsen er for fragmentert og rettet mot sjåfør og kjøretøy.

HOVEDUTFORDRINGER
Det er etter vårt syn flere utfordringer i transportnæringen, men basert på våre under- 
søkelser er det tre områder vi ønsker å trekke frem:

Kabotasjeutfordringer i person- og godstransporten
Det er tydelige signaler på at det er vanskelig å avdekke fusk med fraktdokumenter, 
herunder ikke gode nok muligheter for kontrolletatene til å skille lovlige oppdrag fra 
ulovlige. Det er grunn til å tro at de aktørene som ikke har til hensikt å følge regelverket 
da utnytter det handlingsrommet som oppstår.

Dersom ulovlig kabotasje ikke avdekkes i kontroller, vil heller ikke disse transportø-
rene bli konfrontert med kravene om allmenngjort lønn for sjåførene eller kravene om 
merverdiavgift for oppdragene som utføres nasjonalt. I sum gir dette de useriøse og 
kriminelle aktørene et så stort konkurransefortrinn at de vil fortrenge lovlige transporter.

For å komme disse utfordringene til livs er det avgjørende at den regulerte adgangen 
til å drive slik transport blir effektivt kontrollert og sanksjonert der kontrolletatene 
finner avvik.

Utfordringer i vare- og budbilbransjen
Gjennom flere tverretatlige kontroller har krimenheten erfart at det er behov for et særlig
fokus rettet mot vare- og budbilbransjen. Kontroller i denne bransjen har avdekket 
kriminalitet på ulike etaters områder, som for eksempel trygdemisbruk, ulovlig opphold,
systematisk bruk av overlast, manglende betaling av skatter og avgifter mv.

Sosial dumping
Lønn til sjåfører utgjør en stor del av kostnadene ved transport av personer og gods.
Krimenheten ser at kriminelle aktører skaffer seg et fortrinn i konkurransen ved å 
benytte sjåfører fra land med lavt lønnsnivå ved innenlandstransporter i Norge. Mangel
på oppdagelsesrisiko og tilstrekkelige sanksjoner mot aktører som driver sosial  
dumping i transportnæringen, nærmere bestemt aktører som bryter med allmenn-
gjøringsforskriftene i næringen, er en utfordring.

FORSLAG TIL HOVEDTILTAK
For å møte utfordringene som nevnt, samt andre utfordringer som fremkommer i rap- 
porten, ønsker vi å fremheve det vi anser som de viktigste tiltakene. Hovedgrunnen for 
å fremheve disse tiltakene er at de etter krimenhetens vurdering adresserer de fleste 
modusene vi ser, samt at de kan iverksettes straks.

Etablering av en spesialisert tverretatlig gruppe  
mot kriminalitet innen transportbransjen
Etter krimenhetens syn er det nødvendig med mer kunnskap om transportkriminalitet 
i de ulike kontrolletatene. Vi tenker her spesielt på Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Poli- 
tiet, Statens vegvesen og tolletaten, selv om også flere etater kan være aktuelle på 
noen områder eller saker. Regelverket er fragmentert og ligger til ulike myndigheter. 
Dette gjør det vanskelig å hver for seg ha samlet kunnskap, noe som igjen resulterer 
i at myndighetsinnsatsen blir lite slagkraftig.
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I henhold til Strategi for samarbeid mellom kontroll- og tilsynesetatene er det allerede 
etablert et samarbeid mellom Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, politiet, Tolletaten 
og Skatteetaten. Etatene gjennomfører jevnlige samarbeidskontroller og diskuterer 
utfordringer i vegtransporten på sentralt nivå. 

Saker krimenheten har arbeidet med viser et tydelig behov for et enda tettere tverre-
tatlig samarbeid. Vi mener det er effektivt å samle kompetanse og kapasitet som kan 
følge aktører over lengre tid uavhengig av geografiske og organisatoriske grenser. 
Det er også behov for å samhandle på tvers av landegrenser.

Gruppen må selv kunne utrede og lede saker innenfor tildelt regelverk. Det må være 
dedikert personell som lærer seg og kun jobber mot transportbransjen, herunder 
med tanke på aktører, modus og effektiv forfølgning. Det er nødvendig av hensyn til 
bransjens kompleksitet og bredde av utfordringer.

Gruppen bør arbeide ut fra etterlevelsespyramiden slik den fremkommer i figuren 
nedenfor, og da særlig overfor aktører i rødt og delvis gult segment, da ordinære 
kontroll- og tilsynsfunksjoner i større grad ivaretar aktørene i de grønne segmentene.

Figur 1: Etterlevelsespyramiden

Ansvarliggjøring av flere ledd i transportkjeden,  
herunder oppdragsgiver
Etter vår vurdering er det i dag muligheter og behov for å ansvarliggjøre flere ledd i 
transportkjeden enn de aktørene som tradisjonelt ansvarliggjøres. Dette dreier seg 
blant annet om ansvarliggjøring av oppdragsgiver (ofte også omtalt som transport- 
kjøper). En tydeliggjøring av eksisterende plikter og håndheving av disse, antas å ha 
preventive effekter ved at aktører som er oppdragsgivere i større grad vil stille krav  
til- og kontrollere sine hoved- og underleverandører, både for å verne om omdømme 
og unngå sanksjoner. Kontroller og revisjoner utført av transportkjøpere vil også kunne 
bidra til et større kontrollvolum enn det kontroll- og tilsynsetatene har kapasitet til, 
hvilket kan minske handlingsrommet til kriminelle aktører.
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1 INNLEDNING
Krimenheten etablerte i starten av 2017 en egen satsing mot transportkrimi- 
nalitet gjennom «transportkrimprosjektet». Satsingen ble organisert som et 
prosjekt, der det har vært et samarbeide med bransje, egne ansatte og øvrig 
etater/myndigheter. Fra å arbeide mest med å samle kunnskap om bransjens 
ståsted, har prosjektet endret arbeidsmetodikk til å arbeide mer på konkrete 
saker med bakgrunn i tips og etterretning.

Transportkrimprosjektet har av egen ledelse fått i oppdrag å oppsummere 
krimenhetens syn på situasjonen i transportnæringen, og om mulig peke på 
noen tiltak som kan være effektive for å motvirke ulovlig og kriminell aktivitet i 
bransjen. Et viktig poeng for transportkrimprosjektet har vært å skaffe til veie 
kunnskap og dokumentasjon om hvordan kriminalitet i transportnæringen 
foregår, hvem som er aktørene, samt kunnskap om hvilke virkemidler som er 
best egnet til å møte utfordringene.

Basert på bearbeidet informasjon fra aksjoner, enkeltsaker, bransje og media er 
det etter krimenhetens syn god grunn til å mene at det foregår betydelig krimi-
nalitet i deler av transportbransjen. Det dreier seg om sosial dumping, brudd på 
arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkriminalitet, uakseptable arbeidsforhold, 
trygdemisbruk og skatteunndragelser mv.

Fordi kriminaliteten i transportbransjen er sammensatt og etatsoverskridende 
har vi i denne rapporten forsøkt å gi et samlet bilde av de utfordringene vi mener 
å se i transportbransjen, og da ikke strengt avgrenset til Statens vegvesens 
ansvarsområde. Dette da vi mener en målrettet og effektiv innsats mot krimi- 
nalitet i transportbransjen forutsetter en samlet oversikt over risikobildet, med 
tilhørende tverretatlig samarbeid.

Vi håper denne rapporten kan bidra til diskusjoner om situasjonen og hvordan 
en utnytter ressurser i både egen og andre etater. I rapporten peker vi også på 
forslag til tiltak for å møte de utfordringene vi ser.
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Det er flere sentrale dokumenter og aktører som underbygger og peker på 
behovet for en styrket innsats mot transportkriminalitet, både fra Statens vegve-
sen som enkeltaktør, men også i et samarbeid med øvrige samarbeidspartnere.
Nedenfor følger noen eksempler.

 - I Prop. 1 (2016-2017)1 vises det til at innsats knyttet til transportkriminalitet 
  skal styrkes, noe som gjentas i Prop. 1 (2018-2019).2

 - Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) ga i 
  november 2018 ut publikasjonen «Kriminelle i arbeidslivet».3 I rapporten 
  vises det til at bransjer som ofte forbindes med arbeidslivskriminalitet 
  inkluderer bransjer som blant annet bygg og anlegg, bilpleie, eiendom, 
  transport og tjenesteyting. 
 - I ØKOKRIMs «Trusselvurdering 2018»4 beskriver ØKOKRIM de største 
  truslene innen deres ansvarsområde. Arbeidslivskriminalitet er én av flere  
  trusler som løftes frem, der det vises til at utnyttelse av arbeidskraft er 
  en særlig utfordring innen arbeidsintensive bransjer som bygg- og 
  anlegg, renhold og transportnæringen. 
 - I Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet av 5. februar 
  20195 fremkommer det blant annet at utfordringene i transportbransjen 
  er betydelige, og at ett av flere tiltak er å styrke samarbeidet og opp-
  følgingen i vei- og transportsektoren. 
 - I FAFO rapporten «Arbeidsforhold i gods og turbil»6 fremkommer det 
  blant annet at «Informasjon fra tilsynsmyndighetene og en observasjon 
  av en veikontroll gir et inntrykk av at Statens vegvesen er den mest sen
  trale kontrolløren på det aktuelle området, men at alle tilsynsmyndig-
  hetene er avhengige av hverandre».
 - I godstransportanalysen7 pekes det på en kraftig økning i transport på 
  veg i fremtiden, herunder en transport som i økende grad skjer over 
  landegrenser noe, som utfordrer metoder for å håndtere den useriøse 
  delen av bransjen.
 - Treparts bransjeprogram mobiliserer arbeidsgivere, arbeidstakere og 
  myndigheter i fellesskap for å dokumentere og ta fatt i felles erkjente 
  utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte 
  bransjer. Det er et eget bransjeprogram for transport.8 
 - Strategi for økt samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetatene og politiet 
  innenfor vegtransporten/vegtrafikkområdet (MIME: 15/224958-4).

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/d4c7471fc386415da011473315b6171a/no/pdfs/
 prp201620170001_sddddpdfs.pdf
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/116c7c7329024a389bcff7865e2c6274/no/pdfs/
 prp201820190001_sddddpdfs.pdf
3 https://okokrim.custompublish.com/kriminelle-i-arbeidslivet-ny-rapport-fra-ntaes.6182389-411472.
 html
4 https://www.okokrim.no/okokrims-trusselvurdering-2018.6123197-411472.html
5 https://www.regjeringen.no/contentassets/7f4788717a724ef79921004f211350b5/no/pdfs/
 strategi-mot-arbedslivskriminalitet-2019.pdf
6 https://www.fafo.no/images/pub/2015/20405.pdf
7 https://www.regjeringen.no/contentassets/f6263e7e91e14c3ea9119ab5f5742a51/godsanalyse-
 sluttrapport-endelig_web.pdf
8 https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/sosial_dumping/ 
 treparts-bransjeprogram/id2339870/
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2 METODE OG DATA
Denne rapporten er utarbeidet av krimenheten, og gir uttrykk for krimenhetens 
syn på person- og godstransportnæringen på veg (I denne rapport referert til  
som transportnæringen). 

Krimenheten kjenner ikke til samlet statistikk eller analyser som gir et fullgodt 
bilde over kriminalitet i transportbransjen. Det er utfordrende å skaffe en slik 
oversikt, uten først å ha implementert satsingen vi peker på i denne rappor-
ten en viss tid, for så å telle, analysere og gjøre opp status. Kontrollhjemlene 
er også spredt på ulike etater, slik at en troverdige undersøkelser forutsetter 
tverretatlige undersøkelser av et visst volum.

I rapporten har vi tatt utgangspunkt i den kriminaliteten krimenheten mener å se 
og de utfordringene dette skaper. Rapporten baserer seg på den kunnskapen 
krimenheten har dannet seg gjennom arbeid i konkrete saker og aksjoner, ved 
samarbeid med andre etater, fra tips og etterretning, samt ved dialog med 
bransje og gjennom andre rapporter som er tilgjengelig om tematikken mv. 
Funnene må ikke gjøres gjeldene for flertallet av aktørene i bransjen, da dette 
kan tegne et for dystert bilde.

Foto: Krimenheten 
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3 HVA ER TRANSPORTKRIMINALITET?
Det finnes ingen definisjon av begrepet «transportkriminalitet». I denne rap- 
porten forstår vi transportkriminalitet som kriminalitet begått innenfor trans- 
portnæringen.

For Statens vegvesen er hovedfokuset innenfor transportkriminalitet på 
handlinger som bryter med reglene i yrkestransport- og vegtrafikklovgivnin- 
gen. Eksempler som kan nevnes er ulovlig kabotasje, for eksempel kabotasje
«kamuflert» som internasjonal frakt, organisert fusk med kjøre- og hviletider 
og systematisk bruk av overlast. Transportkrimprosjektet har imidlertid ønsket 
å adressere kriminalitet i et videre samfunnsperspektiv. Samarbeids- og pro- 
blemområder som berører andre etaters kjerneområder er derfor omhandlet  
i rapporten. Som et eksempel kan det nevnes at ulovlig kabotasje kan utløse 
utfordringer knyttet til merverdiavgift (mva.) og allmenngjort lønn, som primært 
håndheves av henholdsvis Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

Transportkriminalitet er i hovedsak motivert av et ønske om økonomisk fortje- 
neste. Konsekvensene av transportkriminalitet kan for eksempel være dårlig 
trafikksikkerhet, kritikkverdige arbeidsforhold for sjåførene, fordreining i kon- 
kurransen i markedet, reduserte skatte- og avgifter som kan true velferdsstaten 
mv. Transportkriminalitet handler i så måte ofte om arbeidslivskriminalitet og 
økonomisk kriminalitet.

Foto: Krimenheten 
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4 INNSATSEN MOT TRANSPORT- 
 KRIMINALITET I STATENS VEGVESEN
Statens vegvesen har kontroll- og tilsynsmyndighet etter ulike bestemmelser 
i vegtrafikkloven og yrkestransportloven - begge med tilhørende forskrifter. 
Kontrollene skjer primært ved utekontroll, men også for enkelte temaer ved 
foretakskontroll. Føringer for hva som skal kontrolleres, hvordan det skal rea- 
geres ved brudd mv. følger av interne instrukser som for eksempel utekontroll- 
instruksen9 mv.10  

Regelverket inneholder flere virkemidler Statens vegvesen kan benytte i arbei- 
det mot transportkriminalitet. Eksempler på dette er bruksforbud, tilbakeholds- 
rett i motorvogn og kjøretøy, tilbakekalling av løyve, erklæring av transportleder 
som ikke egnet til å lede transportvirksomhet, overtredelsesgebyr mv. Statens 
vegvesen kan også anmelde aktører for brudd på regelverket vi forvalter.

Gjennom ulike føringer gjør Statens vegvesen mye godt arbeid for å avdekke 
regelbrudd og juks begått av sjåfører, og til en viss grad transportselskaper. 
Det er positivt å registrere at kontrollene spisses ved bruk av målrettingsverktøy 
som for eksempel ANPR og risikoklassifiseringssystemet, slik at innsatsen 
rettes mot de kontrollobjektene som antas å gi funn.

Etter vår vurdering og noe forenklet kan man si at dagens kontrollapparat er 
godt innrettet for å arbeide med trafikksikkerhet rettet mot enkeltsjåfører og 
kjøretøy. Krimenheten mener Statens vegvesen i tillegg bør ha ytterligere fokus 
mot øvrige aktører i transportkjeden, slik som oppdragsgiver, speditør mv.  
Vi mener også at vi i større grad bør ivareta andre formål enn trafikksikkerhet 
ved vårt arbeid, som for eksempel arbeidsmiljø, konkurransevilkår, herunder 
økonomisk kriminalitet mv. Videre mener vi at systematiske og etatsovergri- 
pende brudd på regelverket må adresseres. I likhet med det som er sitert fra 
FAFO rapporten ovenfor mener vi Statens vegvesen er den aktøren som har 
best forutsetning for å ha oversikt over transportbransjen.

Statens vegvesen er også offentlig oppdragsgiver og er én av landets største 
byggherrer. I kraft av denne rollen kan Statens vegvesen opptre som trans- 
portbestiller, for eksempel gjennom drifts- og vedlikeholdskontrakter, samt 
ved utbyggingsprosjekter. Gjennom denne rollen har Statens vegvesen et 
formelt bestilleransvar via lov- og forskriftsbestemmelser.11 Statens vegvesen 
har også mulighet til å fastsette spesifikke kontraktskrav for å motvirke blant 
annet transportkriminalitet.

Det er satt ned en arbeidsgruppe i Statens vegvesen som skal styrke samarbeid 
og kontraktene som inngås, slik at Statens vegvesen i enda større grad kan 
håndtere transportkriminalitet som måtte forekomme på kontrakter for etaten.

9 \\vegvesen.no\data\felles\Landsdekkende\TK\Utekontroll\SPUK\Utekontrollarkiv\
 16_Trafikkontrollinstruks
10 Se fagspesifikke prosesser i kvalitetssystemet. 
11 Jf. forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 
 i offentlige kontrakter mv.
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4.1 Særskilt om innsats mot ulike aktører  
 i transportkjeden
I Statens vegvesen er kontrollhjemler og kontrollpraksis primært innrettet mot 
kontroll av sjåføren, eieren av kjøretøyet og i noen grad transportforetaket. 
De siste årene har det vært et økende fokus innen norsk transportbransje på 
at reaksjoner i for stor grad pålegges sjåfører og transportører. Det er videre 
uttalelser fra bransjen om at de ledd som beskrives som oppdragsgiver «går fri» 
og at dette leddet har et ensidig prisfokus, noe som bidrar til et usunt marked.

Behov for en mer systembasert tilnærming ved ansvar i transportkjeden har 
vært tema flere ganger.Eksempler som kan nevnes er:

 - Høringsnotat utarbeidet av Vegdirektoratet i 2012 et om medansvar for 
  andre (profesjonelle) ledd i transportkjeden. Forslaget om lovendringer 
  ble av ukjente grunner ikke gjennomført.  
 - Vurdering av ansvar i transportkjeden i forbindelse oppfølging av tiltak 
  etter kabotasjerapporten.  
 - Transportøkonomisk institutt (TØI) rapport av april 2017 med tittelen 
  Arbeidsrelaterte ulykker i norsk veg-, sjø- og lufttransport: roller og 
  ansvar». 
 - Tilrådning 2017/09T fra Statens havarikommisjon (SHT) der de tilråder 
  Statens vegvesen å endre vegtrafikkloven § 23, slik at både transportør 
  og eventuelt avsender får et medansvar for at lasten er tilstrekkelig sikret, 
  i tillegg til det ansvaret føreren allerede er pålagt.  
 - Statens havarikommisjon for transport (SHT) i Rapport vei 2020/02 ved 
  navn Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog – rammevilkår for 
  bestilling av godstransport på vei.
 - Treparts bransjeprogram transport og lastebilnæringens fokus på at 
  oppdragsgiver har en viktig rolle, samt gode muligheter for å sette krav 
  og følge opp disse slik at en oppnår en ryddigere bransje. Dette 
  gjenspeiler seg blant annet i publiseringene av veiledere for bestilling 
  av transporttjenester.
 - Vegdirektoratets vurdering av 2018 om det bør innføres objektivt 
  foretaksansvar for overtredelser av vegtrafikkloven begått av foretakets 
  førere. Det ble også pekt på at enkelte gebyrhjemler bør vurderes endret 
  for å brukes overfor foretak.  
 - I Sverige ble det strengere regler med hensyn til bestilleransvaret fra 
  1. juli 2018. Dette gjelder spesielt innen yrkestransportregelverket. 

Foto: Tomas Rolland
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5 MODUS OG UTSATTE OMRÅDER
I dette punktet omtaler vi eksempler på modus ved transportkriminalitet, samt 
setter fokus på områder vi erfarer det foregår kriminalitet. Eksemplene vi omta- 
ler er ikke en uttømmende opplisting, og ytterligere innsats vil kunne gi ny 
kunnskap.

For forståelsens skyld forklarer vi i de enkelte punktene nærmere om regel- 
verket mv.

5.1 Transportløyver og tillatelser
5.1.1 KONTEKST
Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal gods- eller per- 
sontransport må som hovedregel ha løyve.12 For å få tildelt, samt å beholde 
et tildelt løyve, er det flere vilkår som må være oppfylt. Dette er blant annet 
krav om at søkeren driver en fast og varig virksomhet i Norge, har god vandel, 
tilfredsstillende økonomi-, og tilstrekkelig faglig kompetanse.

Det er særregler for det som kalles kabotasje. Kabotasje er transport mellom 
steder i en annen stat enn der hvor transportøren har forretningssted. Kabotasje 
er i utgangspunktet ikke tillatt.13 Det finnes unntak fra dette utgangspunktet. 
Det viktigste følger av våre EØS-rettslige forpliktelser, der det er bestemt at det 
innenfor EØS er tillatt å utføre midlertidig kabotasje på nærmere bestemte vilkår.

Det er ulike regler for hva som skal til for at henholdsvis gods- og person- 
transportkabotasje er lovlig. Felles for lovlig midlertidig kabotasje for begge 
transporttypene er kravet om fellesskapstillatelse. Det vil si en tillatelse som gir 
adgang til å utføre for eksempel bilateral transport og midlertidig kabotasje.

For godstransport kan en transportør som har fellesskapstillatelse utføre kabo- 
tasje i forbindelse med en internasjonal transport. Det betyr at en transportør 
må foreta en grensekryssende transport inn i Norge, der det medbringes last. I 
tilknytning til den grensekryssende transporten kan transportøren utføre inntil 
tre innenlandske transporter med det samme kjøretøyet, eller dersom det dreier 
seg om et vogntog, med den samme motorvognen, innenfor en periode på syv 
dager. I tillegg er det adgang til å utføre en av de tre kabotasjeturene i transitt 
gjennom et land uten å ha med internasjonal last inn i det landet. Både den 
internasjonale lasten og de etterfølgende kabotasjeturene skal dokumenteres 
i tråd med spesifikke krav i regelverket.

For persontransportkabotasje er reglene mindre detaljerte enn for godstrans- 
portkabotasje. For persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midler- 
tidig i Norge. Hva som menes med midlertidig er ikke nærmere spesifisert. For 
persontransport i rute, er kabotasje begrenset til innenlandsstrekninger som 
er en del av en internasjonal rute14.

12 Jf. bl.a. yrkestransportlova- og forskriften. 
13 Jf. yrkestransportloven § 10 (3).
14 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/
 internasjonal-transport-og-kabotasje/id485244/ 
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Transport i strid med løyveregelverket vil kunne være konkurransevridende, 
samt utgjøre en risiko for sosial dumping. Slik transport kan også ha en side 
mot unndragelse av skatter og avgifter. Se nærmere om dette i punkt 5.6.
Det har også i den siste tiden vært økende rapporter og funn fra krimenhetens 
egne aksjoner knyttet til persontransport utført med personbiler med opptil 
9 sitteplasser, her bryter flere aktører bestemmelsene som tilsier at de skal ha 
selskapsvognløyve. Aktørene i denne delen av persontransportbransjen har 
også vist seg å ha utfordringer knyttet til mva. registrering og betaling blant 
flere andre forhold som må håndheves tverretatlig.

5.1.2 UTFORDRINGER KNYTTET TIL KABOTASJE
5.1.2.1 Kabotasjeoppdrag kamuflert som internasjonal frakt
Kontrollpersonell i Statens vegvesen rapporterer stadig om tilfeller der nasjonal 
frakt kamufleres som internasjonal frakt. Dette skjer typisk ved utstedelse av 
fraktbrev som tilsier internasjonal frakt når realiteten er at det kjøres en nasjonal 
transport, eller ved bytte av motorvogn etter grensepassering. Slik kamuflering 
av reell nasjonal last gjør at transportøren unngår de begrensningene som 
ligger i kabotasjereglene, samt kravene om allmenngjorte vilkår for sjåførene, 
se punkt 5.3.

Krimenheten registrerer at denne modusen blant annet knyttes til last som 
kjøres fra et sted i Norge og inn til det sentrale østlandsområdet, og som der- 
etter transporteres ut av landet med et annet kjøretøy eller på fly. Vi registrerer 
også at det er spesielt mange meldinger om slik type kriminalitet hva gjelder 
transport av fisk.

Foto: Krimenheten 
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5.1.2.2 Annen fusk med fraktbrev
Det knytter seg en del usikkerhet til hva som er tillatt med hensyn til utfylling og 
endringer i den dokumentasjonen som skal bevise lovlige transporter. Dette 
gjelder typisk fraktbrev. Slik situasjonen er i dag er det i praksis vanskelig for 
en kontrollør å avsløre juks med manuelt skrevne fraktbrev, som kan ha blitt 
endret undervegs. Spesielt knytter denne usikkerheten seg til endring av regis- 
treringsnummeret for motorvognen og/eller tidspunktet for leveransen av den 
internasjonale lasten - begge viktig informasjon for å avgjøre om det er en 
lovlig transport.

Det er grunn til å anta at kriminelle aktører utnytter en slik situasjon, da sjan- 
sen for å bli avslørt ikke er så stor. På denne måten kan en transportør unndra 
reelle kabotasjeturer, kamuflere nasjonale turer som internasjonal last som 
gir grunnlag for kabotasje på feil grunnlag eller øke tidsperioden for å utføre 
kabotasjeoppdrag.

En annen kjent modus vedrørende juks med fraktbrev er å underslå antall 
turer som er gjennomført i Norge. Kontrollmyndighetene har ikke noe register 
som viser hvor, eller hvor mange turer som er utført, og de er derfor i hoved-
sak henvist til å stole på det sjåførene oppgir eller viser i form av dokumen- 
tasjon. Dermed er det enklere å bedrive omfattende kjøring i Norge i strid med 
yrkes-transportregelverket. Gitt det vanskelige utgangspunktet for å avsløre 
kriminaliteten, og at det er avdekket juks i saker som er undersøkt, gis det 
grunnlag for å mene at dette skjer i et visst omfang uten å kunne dokumentere 
frekvensen.

Her kan nevnes at Stortinget har bedt regjeringen om å utrede og fremme 
forslag om et digitalt transportregister for alle internasjonale, kombinerte og 
kabotasje transportoppdrag i Norge. Treparts bransjeprogram transport tar 
også til orde for et slikt register gjennom det de kaller et RUT-register. 

5.1.2.3 Kjøring av kabotasjeoppdrag uten adgang
Statens vegvesen ved utekontrollen avdekker jevnlig transportører som bedri- 
ver kabotasjekjøring uten å ha adgang til dette. Felles for de fleste av sakene 
er at transportøren ikke har gyldig felleskapstillatelse eller at det ikke har vært 
medbrakt internasjonal frakt som gir adgang til kabotasjetransport.

5.1.2.4 Omfattende persontransportkabotasje
Reglene for persontransportkabotasje er mindre detaljerte enn for godstran- 
sportkabotasje. Det er dermed noe uklart når grensen for midlertidig person- 
transport utenfor rute er overtrådt. Krimenheten mener likevel det er grunn til 
å se nærmere på om regelverket brytes på dette punktet, da vi registrerer at 
enkelte aktører driver slik transport i et stort omfang.

Nærmere bestemt ser vi flere aktører komme med mange busser tidlig på våren, 
der disse driver transport i Norge mer eller mindre kontinuerlig til langt utpå 
høsten. Dette synes å være i strid med intensjonene om kabotasje. Poenget er 
tatt opp flere ganger tidligere, for eksempel i Rapport om kabotasje på veg.15 
 15 Se punkt 8.2.1 i rapporten: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/
 rapporter_og_planer/2014/rapportomkabotasje26april2014_web.pdf?id=2234917
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Problemstillingen er også tatt opp av bransjen i rapporten «Turbussmarkedet».16 
Vi nevner også at Danmark har strammet inn sin fortolkning av hva som kan 
utgjøre midlertidig kabotasje, der de nå avgrenser til maksimalt sju sammen-
hengende dager per måned.17 Begrunnelsen for innstramningen er sammen-
fallende med utfordringene vi ser i Norge.

5.1.3 UTFORDRINGER KNYTTET TIL TRANSPORTLØYVER
5.1.3.1 Fremleie av løyve
På bakgrunn av vilkårene som må oppfylles for å få tildelt løyve, kan det være 
fristende for den som ikke møter disse vilkårene å «leie» løyve av noen som 
møter vilkårene. Tilsvarende kan det være fristende for en som har løyver å
«leie ut» sine løyver om de har ledige løyver i porteføljen sin.

Krimenheten er kjent med at det foregår slik ulovlig utleie av løyver, med den 
følge at foretak og personer uten lovlig tilgang til bransjen tar del i denne. 
Krimenheten kan ikke anslå hvor utbredt denne kriminaliteten er, men har sett 
eksempler på at den forekommer.

5.1.3.2 Manglende løyve
Det fremkommer informasjon og tips om aktører som starter med transport av 
personer og gods uten nødvendig løyve. Det har også vært reagert overfor 
aktører i slike saker. Informasjon om kjøring uten påbudt løyve har spesielt 
være knyttet til massetransport og til bussnæringen der det benyttes mindre 
busser, for eksempel ved flyplasstransporter.

Ved massetransport hevdes det gjerne at transporten er egentransport, hvilket 
er en unntaksgrunn for ikke å ha løyve. Det kan være vanskelig å kontrollere 
om det er hold i slike påstander i en vanlig vegkantkontroll.

Blant de minste bussene som trafikkerer bynære strøk kjører noen uten nød-
vendige løyver. Noen av disse brukes til flyplasstransport og vil ikke påtreffe 
kontroller så ofte. Slike mindre busser er heller ikke primærfokuset for utekon-
trollene. Nylige aksjoner og kontroller som er gjennomført på bakgrunn av tips 
underbygger dette.

5.1.3.3 Fiktive transportledere
Det er relativt kjent, både gjennom krimenhetens erfaringer fra kontroller og 
aksjoner, samt via dialog med løyvekontoret, at tilfeller av fiktive transportle- 
dere finnes. Med fiktiv i denne sammenhengen mener vi at transportlederen 
ikke rent faktisk tar del i transportforetakets drift. Slike fiktive transportledere 
lar ulike transportforetak bruke deres navn.

Motivasjonen for å låne ut navnet slik antas å være en kompensasjon for
«utleien», mens motivasjonen for den som leier et slikt navn antas å være man- 
glende oppfyllelse av kravene til for eksempel vandel eller kompetanse. Slike 
ordninger er i strid med regelverket, og grunnlaget for løyve for et foretak som 
bruker en fiktiv leder er dermed ikke til stede.

16 https://www.transport.no/siteassets/dokumenter/rapporter/turbussmarkedet-rapport---nho-
 transport.pdf
17 https://www.trm.dk/nyheder/2019/danmark-strammer-fortolkningen-af-eu-s-regler-om-cabotage-
 for-busser/
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5.1.3.4 Etableringskravet
Det er et krav i løyveregelverket som forutsetter faktisk og varig etablering i det 
landet foretaket får utstedt løyvedokumentene. Etableringskravet forutsetter 
blant annet at foretaket må ha lokaler i etableringsstaten hvor forretningsdoku- 
menter oppbevares, samt at virksomheten drives faktisk og varig fra en drifts- 
sentral i etableringsstaten.

Krimenheten kjenner til enkelte tilfeller hvor utenlandske foretak bryter med 
etableringskravet i løyveregelverket.

5.2 Arbeidstid, herunder kjøre- og hviletid 
5.2.1 KONTEKST
Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS) gjel- 
der for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere som deltar i transportak- 
tiviteter underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. FATS håndheves ved 
foretakskontroller, og da overfor foretak som er etablert i Norge. Da forskriften 
er hjemlet i både Arbeidsmiljøloven og Vegtrafikkloven driver både arbeidstil- 
synet og SVV kontroll- og tilsynsarbeid jf. denne forskriften.

Kjøre- og hviletidsreglene håndheves både langs veg og ved foretakskon- 
troller. Ved slike kontroller kontrolleres både norske og utenlandske aktører i 
nasjonale- og internasjonale kjøreoppdrag.

Brudd på de nevnte regelverkene kan utgjøre en risiko for trafikksikkerheten, 
skape dårlige arbeidsforhold for sjåførene og fordreie konkurransen i markedet.

5.2.2 UTFORDRINGER 
5.2.2.1 Manipulering av fartsskriver
Det er mange eksempler på både enkle og avanserte løsninger for å manipu- 
lere fartsskriveren i et kjøretøy. Det er eksempler på alt fra kraftige magneter 
som påvirker giveren på kjøretøyenes girkasse til å tro at bilen står i ro, til skjulte

Foto: Krimenheten 
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løsninger som krever demonteringsarbeid for å dokumentere manipuleringen. 
Sistnevnte løsninger opereres gjerne med skjulte brytere eller fjernkontroller 
som kan være vanskelige å oppdage.

Kriminaliteten på dette området har til hensikt å skjule at sjåførene kjører utover 
det som er tillatt, eller ikke tar den nødvendige og lovpålagte hvilen.

Det er i grove saker av denne typen vært reist spørsmål ved hvordan sjåførene 
rent fysisk klarer så lange og intense arbeidsøkter, utvilsom må dette gå bekost- 
ning av trafikksikkerheten. Det har også vært reist spørsmål om problemet har 
en side mot misbruk av ulovlige medikamenter- eller narkotiske stoffer som 
virker oppkvikkende, krimenheten har ikke dokumentasjon på at sistnevnte 
er tilfelle.

5.2.2.2 Juks med sjåførkort
En annen velkjent måte å jukse med kjøre- og hviletider på er å registrere egen 
kjøring på andres sjåførkort, for eksempel et familiemedlem, eller å ha flere 
sjåførkort i eget navn. Effekten er den samme som ved å manipulere fartsskri-
veren, men ved juks med sjåførkort synes kjøringen i fartsskriveren og kan 
lettere dokumenteres dersom det avsløres aktiv bruk av annen sjåførs kort 
eller flere kort. 

Det er heller ikke uvanlig at det kjøres korte strekninger uten sjåførkort, gjerne 
i forbindelse med lasting og lossing. Dette gjøres gjerne fordi det ikke er mer 
disponibel kjøretid eller fordi man egentlig skulle hvilt. Slik juks kan være van-
skelig å avsløre ved kontroll, da det ofte forklares at kjøretøyene ble flyttet i 
forbindelse med lovlig unntakskjøring, for eksempel i forbindelse med prø-
vekjøring, kjøring til verksted eller flytting på lukket område av personell som 
ikke har sjåføryrket som arbeid.

5.2.2.3 Fiktive timelister, dobbel bokføring
Det er ikke uvanlig å avdekke «fiktive» timelister. Med dette mener vi timelister 
hvor reelle arbeidstimer ikke er ført opp, eller der reelle arbeidstimer er kamuflert 
som pauser og tilgjengelighetstid som ikke skal regnes inn under arbeidstiden. 
Ved denne type modus ser vi ofte at det nærmest utelukkende er den tiden 
kjøretøyet er i bevegelse som er ført som arbeidstid, og alt arbeid med papirer, 
kontroller, vedlikehold, lasting, lossing, sikring mv. ikke føres opp.

I tilfellene som nevnt over forekommer også «dobbel bokføring», hvor en liste 
viser hva sjåføren får lønn for, og en annen skal tilfredsstille kravene i FATS. Vi 
har også sett eksempel på timelister ført av foretaket som ikke stemmer overens 
med sjåførenes reelle arbeidstider- og lengde.

Når det fuskes med timeføring og/eller kjøre- og hviletider skaper dette blant 
annet økt inntjening og et konkurransefortrinn. Det som i utgangspunktet kan 
se ut som riktig avlønning, kan vise seg å være underbetaling når reelle timer 
tas med, eventuelt sammen med krav om overtidskompensasjon. Se for øvrig 
punkt 5.3.
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5.3 Allmenngjort lønn 
5.3.1 KONTEKST
I 2015 ble det innført allmenngjort lønn og diett for godstransport og lønn og 
avtale om kost & losji for persontransport med turbil. Allmenngjort lønn vil si 
at en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle arbeidstakere i en 
bransje. Dette gjøres ved å vedta allmenngjøringsforskrifter.18 Allmenngjøring 
skjer kun i bransjer der det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere kan få 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i bransjen.19 Allmenn- 
gjøringen i transportbransjen forutsetter at det er tale om nasjonal kjøring, 
herunder kabotasje og kombinert transport.

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at bestemmelsene i allmenngjørings- 
forskriftene etterleves. Det ble imidlertid 1. november 2019 sendt på høring et 
forslag om at Statens vegvesen skal bidra til å samle dokumentasjon i tilfeller 
hvor allmenngjorte vilkår i transportnæringen gjelder, for så å sende dokumen- 
tasjonen til Arbeidstilsynet som vil forestå den videre oppfølgingen.20 Dette  
er et tiltak som vil øke oppdagelsesrisiko gjennom et høyere antall kontroller, 
fordi det gir arbeidstilsynet mulighet til å kontrollere flere utenlandske sjåfører 
og virksomheter på en mer systematisk og ressurseffektiv måte.

Basert på krimenhetens undersøkelser blant enkelte norske foretak i gods- 
og turbilbransjen utgjør lønn til sjåfører ca. 25–30 % av foretakets kostnader. 
Dette gjør det attraktivt å forsøke å kutte i disse kostnadene for å vinne frem i 
konkurransen.

5.3.2 UTFORDRINGER 
Arbeidstilsynet publiserte i 2018 en rapport om deres tilsyn med transport- 
bransjen for årene 2015–2017.21 Der fremgår det for eksempel at utenlandske 
godstransportsjåfører ikke betales allmenngjort lønn i 74 % av deres tilsyn. Til 
sammenligning er dette tallet 12 % for norske sjåfører.

Kontrollene av allmenngjort lønn er ofte tillitsbaserte i den forstand at de i all 
hovedsak baserer seg på at den dokumentasjon som leveres er riktig (blant 
annet timelister og lønnslipper). Erfaringer krimenheten har gjort seg med å 
kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter på vegsiden, hvor 
mange av de samme utfordringene gjør seg gjeldene, viser at det er grunn til 
å kontrollere den dokumentasjonen vi får nærmere. Dette da vi har sett juks 
med timelister, lønnslipper og bankutskrifter.

18 Se forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei og forskrift om 
 allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil. 
19 https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
20 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-
 allmenngjoringsloven--11/id2676392/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm
 _campaign=nyhetsvarsel%2002.11.2019&utm_content=Arbeidsliv%20og%20Nye%20høyringar
21 https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/arbeidstilsynets-tilsyn-i-transportbransjen-2015-2017.
 pdf
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Etter krimenhetens syn er det mye som peker i retning av omfattende regel- 
brudd på dette området, liten sjanse for å bli kontrollert og frem til nå ikke  
reaksjoner som har vært egnet til å utgjøre en tilstrekkelig trussel der det avdek-
kes overtredelser.

De rådende forholdene skaper derfor en uheldig konkurransedreining og press 
på norske arbeidstakere, i tillegg til at utenlandske arbeidstakere gjerne lever 
i Norge på lønninger som gjør det riktig å bruke begrepet sosial dumping.

5.4 Vekter og dimensjoner
5.4.1 KONTEKST
Det er begrenset hva veier og bruer tåler av belastning. Av den grunn er det 
regler for hvor stor aksellast og totalvekt kjøretøy kan ha.22 Det er også regler 
på hvor lange og brede kjøretøy kan være. Ved å systematisk kjøre med større 
last enn det som er tillatt kan man frakte mer last for marginalt økte kostnader 
(litt økte diesel- og slitasjekostnader). Dersom et vogntog overlastes med 5-6 
tonn klarer man anslagsvis å transportere 20 % mer enn sine konkurrenter. Det 
gir økte marginer, økt profitt og økt konkurransekraft på bekostning av lovlige 
og seriøse transportører.

22 Se forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Foto: Krimenheten 
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5.4.2 UTFORDRINGER 
Krimenheten ser at systematisk bruk av overlast forekommer, for eksempel i 
varebilsegmentet, samt ved massetransport. Massetransport foregår gjerne 
relativt lokalt, med god oversikt over kontrollplasser og gjerne også varsling når 
kontroller forekommer, noe som gjør at risikoen for å bli oppdaget er relativt liten. 

5.5 Særskilt om vare- og budbilbransjen
5.5.1 KONTEKST
Bruk av varebiler er underlagt få reguleringer. Eksempelvis trenger ikke førerne 
annet enn førerkort klasse B, noe som gjør det enkelt å rekruttere ansatte uten 
lastebilkompetanse. Det er dermed ikke krav til yrkessjåførutdanning slik det 
ville vært om man brukte lastebiler. Det er heller ikke krav om transportløyve, 
herunder ikke krav til faglig kompetanse, krav til god vandel eller krav til øko- 
nomisk evne. De ansatte har videre ikke krav på minstelønn, da kravene om 
allmenngjort lønn i transportbransjen gjelder transport med tyngre kjøretøy. For 
varebiler som kjøres uten tilhenger gjelder heller ikke kjøre- og hviletidsreglene.

Vi nevner at temaet er behandlet og kommer i rapportform fra 3-parts bran-
sjeprogram transport hvor Statens vegvesen har bidratt, samt er beskrevet i 
rapporten «Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen – varebilsegmentet».23 

5.5.2 UTFORDRINGER
Det har over tid fremkommet bekymringer fra Statens vegvesen sine utekon- 
trollører, samt tips fra bransjen, om uheldige forhold knyttet til transport med 
mindre lastebiler, og spesielt større varebiler som fremstår som lastebiler. Tre- 
parts bransjeprogram transport peker også på denne delen av næringen som 
spesielt utfordrende.

Informasjon krimenheten har mottatt tilsier en dreining i bransjen fra å bruke 
lastebiler i distribusjon, til heller å benytte større varebiler. Bakgrunnen synes 
å være å spare kostnader, da varebiler er underlagt få reguleringer.

I utgangspunktet kan det fremstå som dreiningen er lovlig, og kun økonomisk 
motivert. Det viser seg derimot at store deler av transporten som skjer med 
store varebiler ikke er lovlig. Dette da kjøretøyene i seg selv er så tunge at de 
ikke har nyttelast til det godset som ønskes transportert. Det har også vært reist 
bekymringer knyttet til ulovlig lange arbeidsdager, svart arbeid, trygdemisbruk, 
svært lave lønninger/sosial dumping, ulovlig opphold og konkurransevridning 
i markedet.

5.6 Skatter og avgifter
5.6.1 KONTEKST
Det er flere skatter og avgifter knyttet til bruk av kjøretøy, samt det å drive 
næringsvirksomhet. I transportsammenheng gjelder dette for eksempel mer- 
verdiavgift (MVA), bompenger og avgifter knyttet til drivstoff.

23 https://www.politiet.no/globalassets/akrim_transport.pdf
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Den som driver virksomhet i Norge er underlagt merverdiavgiftsreglene i lov 
om merverdiavgift. Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres 
i merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven  
til sammen overstiger 50 000 kroner i periode på 12 måneder, jf. lovens § 2-1 
(1). Denne bestemmelsen gjelder som hovedregel også for næringsdrivende 
som ikke har hjemsted i Norge, jf. lovens § 2-1 (6).

Hva gjelder bompenger er det obligatorisk krav om elektronisk brikke i kjøretøy 
over 3500 kg som brukes i næringsvirksomhet, jf. forskrift om krav til bruk av 
elektronisk brikke i motorvogner over 3 500 kg § 1.

Når det gjelder avgifter knyttet til drivstoff reguleres dette gjennom veibruksav- 
gifter, jf. forskrift om særavgifter.

Unndragelse av skatter og avgifter, herunder (MVA) har betydning for finansi- 
ering av velferdssystemet og er konkurransevridende.

5.6.2 UTFORDRINGER KNYTTET TIL MVA OG SKATT
Krimenheten har registrert flere områder innenfor transportnæringen hvor det 
er grunn til å reise spørsmål om det unndras skatter og avgifter, og da spesi- 
elt MVA. Vi ser at utfordringene spesielt gjør seg gjeldende der utenlandske 
aktører utfører nasjonale transporttjenester uten å svare norsk MVA, og også 
i varebil/budbil segmentet.24 Utforingene gjør seg gjeldende både for person- 
og godstransport. Det kan også stilles spørsmål ved om noen av sjåførene 
arbeider så lange perioder i Norge at personbeskatning kan være et tema.

Selv om kontroll og innkreving av riktige skatter og avgifter i stort25 ikke ligger 
i mandatet til Statens vegvesen, ser vi at skatte- og avgiftsunndragelser er en 
del av transportkriminaliteten. Vi mener avdekking og oppfølging av slik krimi- 
nalitet krever et tett samarbeid mellom relevante etater, der mye avhenger av at 
Statens vegvesen kan kartlegge omfanget av nasjonal transport som i neste 
omgang danner grunnlaget for å beregne verdi av innenlands transport mv.

5.6.3 UTFORDRINGER KNYTTET TIL BOMPENGER
Dersom aktører lykkes med å unndra bompenger vil de unngå store kostnader 
og dermed oppnå en konkurransefordel. Krimenheten registrerer at myndighe- 
tene og bransjen har ulikt syn på i hvor stor grad man lykkes med inndrivingen 
av bompenger.

5.6.4 UTFORDRINGER KNYTTET TIL AVGIFTSFRI DIESEL
Avgiftsfri diesel, eller farget diesel og anleggsdiesel som det ofte kalles, koster 
gjerne rundt 2 kroner mindre pr. liter enn vanlig diesel. Når et lastet vogntog 
kan ha et forbruk på rundt 4 liter pr. mil på norske veier, gir bruk av feil diesel en 
besparelse på 8 kroner pr. mil, og da nærmere 500 kroner dagen for lastebiler 
og busser i langtransport. Dette vil kunne utgjøre tilstrekkelige beløper til å 
skaffe seg et konkurransefortrinn.

24 Sml. «Kabotasjerapporten» s. 32: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/
 rapporter_og_planer/2014/rapportomkabotasje26april2014_web.pdf?id=2234917
25 Statens vegvesen har enkelte kontrolloppgaver hva gjelder avgifter, se utekontrollinstruksen 
 kapittel 2 punkt 2.3.
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26 https://www.tu.no/artikler/jukser-med-utslippene-fra-lastebiler-fjerner-renseteknologi-for-a-
 kutte-kostnader/368017
27 https://www.tu.no/artikler/bare-i-en-kontroll-hadde-60-av-150-lastebiler-jukset-med-
 utslippsteknologien/394978

Ifølge signaler fra enkelte utekontrollører inneholder en utekontroll ikke så ofte 
undersøkelser av om kjøretøyer har farget diesel på tanken. Kombinerer man 
dette med sjansen for å bli stoppet i kontroll, gir det en svært lav risiko for å bli 
oppdaget. Dersom man først blir oppdaget har reaksjonene fra skattemyn-
dighetene vært varierende, fra at man må betale den ekstra avgiften (mellom- 
legget mellom prisen på avgiftsfri diesel og vanlig diesel), til at foretaket har 
måtte betale ekstra avgifter. Reaksjoner og straff utover dette kjenner ikke  
krimenheten til, men signaler fra bransjen, samt tips og informasjon fra enkelte 
utekontrollører, tyder på at bruken av farget diesel forekommer.

5.7 Miljøkriminalitet ved manipulering  
 av renseteknologi
5.7.1 KONTEKST
Det er strenge felleseuropeiske krav til avgassutslipp fra kjøretøy. I praksis 
oppfylles dette blant annet ved bruk av AdBlue, som er et tilsetningsstoff som 
brukes for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer. Det får 
dagens lastebiler med Euro 6-motorer til å være renere enn enkelte personbiler 
med nyere dieselmotorer.

5.7.2  UTFORDRINGER
Informasjon fra Tyskland viser at så mange som 1 av 5 lastebiler kan ha mani- 
pulert renseteknologien for å kutte kostnader.26 I en storkontroll i Norge foretatt 
i 2017 var det spesielt fokus på renseteknologi, og der viste det seg at 40 % 
av rundt 150 kontrollerte kjøretøy hadde installert manipulasjonsutstyr som 
gjorde at kjøretøyene fungerte uten AdBlue.27 Kjøretøyene er selvsagt ikke i 
lovlig stand etter slike modifiseringer.

Juks med AdBlue er ikke et nytt fenomen, men det finnes nå en rekke nye meto- 
der å gjøre dette på. Tidligere så man ofte at eksosanlegget var skåret opp og 
den delen av innmaten som styrte tilførselen av AdBlue var fjernet og sveiset 
igjen. Nå er det metoder som blant annet går ut på ulik elektronisk manipulering 
av motorens styresystemer. Dette skjer for eksempel ved chip, plug-in-enhet i 
OBD (kjøretøyets diagnoseuttak) mv. De ulike manipulasjonsmetodene lurer 
motoren slik at den ikke mister effekt uten AdBlue, og unngår dermed at var- 
sellampene lyser. Foretaket unngår dermed å måtte kjøpe AdBlue.

Det er i utgangspunktet ikke så mye å spare på å kutte AdBlue, men det erfares 
allikevel at de som opererer med svært lave marginer manipulerer systemet for 
å spare alle steder de kan. Rensesystemene på moderne lastebiler er imidlertid, 
kostbare å reparere og utkobling kan derfor gi vesentlig reduserte vedlike- 
holdskostnader. Utkobling av slik renseteknologi har også en stor negativ effekt 
på miljøet.
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En Euro 6-motor der AdBlue er koblet ut vil forurense like mye som en Euro 2- 
eller Euro 3-motor, men likevel betale de laveste forurensningsavgiftene. Det 
viktigste i denne sammenheng er nok likevel det faktum at disse kjøretøyene 
forurenser alvorlig mye mer enn det som er tillatt, med alle de farer dette utgjør 
for mennesker og miljø.
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6 TILRETTELEGGENDE FAKTORER
Det finnes flere tilretteleggende faktorer for transportkriminalitet, både generelt 
og mer spesifikt for transportnæringen og for Statens vegvesen som kontrol- 
letat. I dette punktet omtaler vi noen av disse faktorene. Punktet må for øvrig 
leses i sammenheng med punkt 7.

Hva gjelder generelle tilretteleggende faktorer vil flere av faktorene det vises til i 
NTAES situasjonsbeskrivelse 2017 om arbeidslivskriminalitet i Norge28 gjøre seg 
gjeldende også i transportnæringen. Dette gjelder for eksempel høy arbeids- 
innvandring og tilgang til billig, men sårbar arbeidskraft, holdninger, mangler i 
regelverk- og tilstrekkelige håndhevingsmuligheter mv.

Den internasjonale karakteren ved transport gjør at det kan være vanskeli- 
gere å håndheve regelverket overfor utenlandske aktører, herunder å kreve 
inn pengekrav i form av for eksempel bøter og overtredelsesgebyrer. Vi ser 
for eksempel at ilagte bøter som følge av anmeldelse har lavere betalingsvilje 
spesielt i øst europa og at det dermed er forbundet med liten risiko selv om 
en blir tatt.29

Uklart, omfattende og ikke alltid så lett tilgjengelig regelverk kan også være en 
tilretteleggende faktor. Dette gjelder både fordi aktører kan misforstå regelver- 
ket og fordi de bevisst kan utnytte at regelverket er uklart, men også fordi det 
kan føre til manglende håndheving fra kontrollmyndighetene.

Dagens kontrollpraksis innebærer ofte «her og nå» kontroller langs vegen. 
Dette vil ikke alltid være tilstrekkelig for å avsløre de som driver utenfor loven, 
for eksempel for å avdekke om det er tale om rutetransport, kabotasje/inter- 
nasjonal transport mv.

Manglende fokus på ulike ledd i transportnæringen kan også være en tilret- 
teleggende faktor, ved at man ikke alltid nødvendigvis adresserer rotårsaken 
til problemet.

Et fragmentert regelverk som håndheves av ulike etater, samt manglende tver- 
retatlig samarbeid, vil også kunne være en tilretteleggende faktor i den forstand 
at kriminalitet ikke alltid avdekkes, herunder sakens fulle bredde.

Mangel på effektive reaksjons- og sanksjonsmuligheter hos Statens vegvesen 
kan også være en tilretteleggende faktor. Dette gjelder for eksempel manglende 
muligheter til å ilegge overtredelsesgebyr for flere forhold, noe som gjør at slike 
forhold må anmeldes og prioriteres hos politiet.

28 Se s. 32 flg. https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/f674ff98062c43759df34b157a5232f6/ 
 arbeidslivskriminalitet-i-norge.-situasjonsbeskrivelse-2017..pdf
29 Se nærmere om problemstillingen i brev fra Hordaland, Sogn og Fjordane Statsadvokatembeter, 
 MIME-referanse 19/186804.
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7 FORSLAG TIL FOREBYGGENDE-  
 OG REAKTIVE TILTAK 

7.1 PÅGÅENDE PROSESSER
Det er flere pågående prosesser for å møte utfordringene i transportbransjen. 
Det er utarbeidet en strategi for økt samarbeid mellom kontroll- og tilsynseta- 
tene og politiet innenfor vegtransporten. Strategien går konkret ut på at Statens 
vegvesen, Arbeidstilsynet, Toll og Skatt gjennomfører minst tre samarbeids-
kontroller per år. Treparts bransjeprogram transport er også et viktig bidrag 
for å møte utfordringene. I tillegg er det flere regelverks- arbeider på gang, 
eksempelvis:

 - Samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om kontroll av 
  allmenngjort lønn.30

 - Avkriminalisering av visse overtredelser på vegtrafikkområdet.31

 - Vurdering av nye tiltak for å hindre at førere unnlater å stanse i 
  trafikkontroll. 32

 - Tilbakeholdsrett i kjøretøy for å sikre betaling av gebyrer og bøter.33   
 - Risikoklassifiseringssystemet, som er et målrettingssystem for utvelgelse 
  til kontroll langs veg.34

 - Vurdering av utvidet lagringstid i ANPR for målrettet utvelgelse til kontroll 
  av kjøre- og hviletid.35

 - Oppdrag om å tydeliggjøre hjemmelsrekken for å sanksjonere ved 
  manipulasjon av fartsskriver, samt vurdering av flere beføyelser til bruk 
  i kontrollvirksomheten vår, som for eksempel administrativt beslag ved 
  juks med AdBlue og trimming av mopeder.36 
 - Utredning om automatisk datainnhenting for trafikkontroll, for eksempel 
  ved bruk av passeringsdata fra bomstasjoner for målretting mv.37

Det er også på gang regelverksprosesser på EU-nivå, der det blant annet nå 
er vedtatt endringer i kabotasjereglene, krav om løyve for godstransport med 
kjøretøy under 3,5 tonn som kjøres i næringsvirksomhet, strengere kjøre- og 
hviletidsregler, krav om at sjåfører skal motta samme lønn og vilkår som landet 
de kjører i mv.38

I tillegg til disse igangsatte prosessene ønsker vi å fremheve de tiltakene vi 
mener er viktigst å starte med for å møte utfordringene i transportnæringen 
mer målrettet og effektivt. Oppstillingen er ikke uttømmende.

30 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-
 allmenngjoringsloven--11/id2676392/?expand=horingsbrev
31 MIME 18/59158.
32 MIME 18/59158.
33 MIME 15/225358.
34 MIME 17/182479 og 18/55701.
35 MIME 18/270034.
36 MIME 16/12479.
37 MIME 17/198347.
38 https://europalov.no/rettsakt/adgang-til-yrket-som-veitransportor-markedet-for-internasjonal-
 godstransport-endringsbestemmelser/id-10175 , https://europalov.no/rettsakt/sosiale-
 bestemmelser-innenfor-veitransportvirksomhet-endringsbestemmelser-om-handhevelse-om/
 id-10177 , https://europalov.no/rettsakt/sosiale-bestemmelser-innenfor-veitransport-
 endringsbestemmelser-om-kjore-hviletid-om-lokalisering/id-10178 
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7.2 Overordnede tiltak
7.2.1 ANSVARLIGGJØRING AV FLERE LEDD 
 I TRANSPORTKJEDEN 
Vedtak 626 fra Stortinget sier: «Stortinget ber regjeringen utrede innføring av 
et objektivt juridisk og økonomisk medansvar for transportkjøpere/transport-
bestillere og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det objektive ansvaret 
må inkludere medansvaret for at lønns- og arbeidsvilkårene i sektoren er opp-
fylt. Utredningen må videre inneholde en vurdering av behovet for et register 
med virksomheter som oppfyller kravene til å drive med transporttjenester etter 
modell av for eksempel Renholdsregisteret. Utredningen må også vurdere en 
avgrensning av oppdragsgivere som skal omfattes av medansvaret.»

Etter vår mening er det i dag i stor grad et person- eller kjøretøyfokus (sjåfør 
eller eier) ved håndhevingen i transportnæringen. Krimenheten mener det bør 
utredes nærmere hvordan vi går fra en persontilnærming, til også en systemtil-
nærming. Her bør vi først se på større ansvar for transportforetakene, dernest 
for andre profesjonelle aktører i transportnæringen. Etter vår vurdering er det 
allerede i dag muligheter for å ansvarliggjøre flere ledd i transportkjeden. 

Det finnes i dag hjemler for å holde blant annet transportkjøper ansvarlig for 
ulike brudd på regelverket vi forvalter. Dette gjelder både på foretaksnivå og 
på personnivå, for eksempel en daglig leder i et foretak. Det må gjøres en 
nærmere vurdering av tilfeller det kan være rettslig grunnlag og formålstjenlig 
å holde en transportkjøper, og eventuelt andre i transportnæringen, ansvarlig. 
Det bør også vurderes om det er behov for en tydeliggjøring av regelverket på 
dette punktet.

Det nevnes at ulike aktører i transportkjeden har et ansvar som følge av det 
EU-rettslige kjøre- og hviletidsregelverket og regelverket om arbeidstid for sjå-
fører. I dette regelverket fremkommer det at medlemsstatene skal ha et system 
med proporsjonale sanksjoner også overfor disse aktørene.

Felles for det regelverk som finnes er at det i liten grad følges opp, og Krimen-
heten mener det er fornuftig å starte arbeidet innenfor eksisterende regelverk, 
for så å ta opp de utfordringer som måtte vise seg. 

Det er samtidig viktig å utrede rammene for deling av opplysninger fra myndig-
heter til oppdragsgivere om kontroller de har gjennomført for å sette oppdrags-
givere e.l. i stand til å bedre følge opp de områdene hvor vi mener de har et 
ansvar. Det er en nær sammenheng mellom hva oppdragsgivere kan tenkes å 
bli holdt ansvarlig for, og hva de har muligheter for å gjøre seg kjent med eller 
påvirke. Et ansvar for andre i transportkjeden, herunder oppdragsgiver, avhen-
ger også av tilstrekkelige muligheter til å kontrollere. Det bør vurderes nærmere 
om dagens regelverk gir kontrolletatene tilstrekkelig anledning til å kontrollere 
andre aktører, alternativt om det er hensiktsmessig med regelverksendringer. 
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7.2.2 ETABLERING AV SPESIALISERT TVERRETATLIG 
 GRUPPE MOT TRANSPORTKRIMINALITET MV.
Det er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig kunnskap om transportkriminalitet 
i de ulike kontrolletatene. Regelverket er fragmentert og håndheves av ulike 
myndigheter, hvilket gjør at man hver for seg ikke har samlet kunnskap og 
ved det er lite slagkraftige. Det vil være mer effektivt og slagkraftig å samle 
kompetanse og kapasitet som kan følge aktører uavhengig av geografiske 
og organisatoriske grenser. 

Det er Krimenhetens erfaring at kriminalitet hos en aktør best avsløres når 
arbeid på tvers av ulike etater er grundig gjennomført, og informasjon deles 
i størst mulig grad. Dette da hypoteser utarbeides i felleskap, og testmåtene 
utføres tverretatlig med høyere troverdighet og sikkerhet for alle. 

Vi mener derfor det bør etableres en spesialisert tverretatlig gruppe for å mål-
rette og støtte arbeidet mot transportkriminalitet.

Som nevnt har Statens vegvesen utarbeidet felles kontrollstrategi med Arbeids-
tilsynet, Politiet, Toll og Skatt, som har som mål å gjennomføre minst tre felles 
kontroller pr. år. Felleskontrollene bidrar til at kontrollører blir kjent på tvers 
av etatsgrenser, og til at etater som ikke vanligvis er langs vegen får nyttige 
erfaringer. Krimenheten mener denne satsingen ikke i tilstrekkelig grad møter 
utfordringene vedrørende bekjempelse av transportkriminalitet, og anbefaler 
at på dette området må en egen gruppe på plass som arbeider mot konkrete 
kriminelle aktører og problemstillinger.  

En slik gruppe må ha faste deltagere fra hver relevant etat, slik at kompetanse 
om bransjen og kriminaliteten først og fremt blir godt kjent. Informasjon om 
aktører, modus og løsninger må deles og drøftes. Det er også viktig å kjenne 
til øvrige etaters muligheter for å bekjempe transportkriminalitet slik at man 
effektivt får utnyttet mulighetene for å ettergå kriminaliteten der det er mest 
effektivt. 

Hovedgevinsten med en slik gruppe ligger i deling av informasjon og kunn-
skapsbygging om bransjen, utfordringene og tilgjengelige muligheter i et sam-
let perspektiv. Dette vil målrette bruken av ressurser på de kriminelle aktørene, 
og oppfølgingen gjøres i de spor som er mest hensiktsmessig. I noen tilfeller 
er dette i straffesporet, andre ganger i forvaltningen, avgjørelsene får følger for 
hvordan man går frem, hva som må fremskaffes av bevis og hvem som gjør hva. 
Uansett skal ikke gruppen være en ny kontrollinnstans i seg selv. Gruppen skal 
understøtte og målrette ressursene etatene har i enda bedre grad, og med en 
større kompetanse på kriminaliteten og mulighetene for å stoppe denne samlet. 
Gruppen yter det ordinære kontroll apparatet bistand til å utrede, forberede, 
lede, gjennomføre og ikke minst holde fokus på saken til den er sluttført. På 
denne måten vil ordinære ressurser for kontroll bli mer målrettet uten å bruke 
for store ressurser på store saker innen transportkriminalitet.  

Det er store innslag av internasjonale aktører i eksempelvis langtransporten 
og turbuss markedet, og  transportruter strekker seg over lange distanser, noe 
som også gir et behov for å samhandle på tvers av landegrenser.
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7.2.3 FLERE VIRKEMIDLER OG ARBEIDSMETODER 
 I KONTROLLARBEIDET 
Krimenheten mener det er nødvendig å jobbe enda mer kunnskapsbasert i 
form av å analysere og bearbeide relevant informasjon. Dette for å i større grad 
målrette innsatsen mot aktuelle aktører og moduser vi ser utfordringer med, og 
i forlengelsen av dette videreutvikle målstyringssystemer for kontrollarbeidet 
i forvaltningen.

For å avdekke aktører som bevisst og systematisk bryter med ulike bestem- 
melser, det være seg kabotasje, kjøre- og hviletid, overlast, løyver eller lignende 
vil det være nødvendig å ta i bruk nye arbeidsmetoder. Krimenheten ser blant 
annet at det er nødvendig å bruke ressurser på å observere aktivitet hos kri-
minelle aktører, slik at man settes i stand til å treffe med kontrollene og for å 
dokumentere brudd.

I tillegg mener vi det er svært viktig å jobbe for at flere saker kan løses admi-
nistrativt, da dette gir en mer effektiv oppfølging av brudd enn dagens prak-
sis der mange brudd må anmeldes og forfølges i straffesporet. Eksempler på 
slike virkemidler kan være overtredelsesgebyr, pålegg, administrativt beslag, 
tvangsmulkt for eksempel ved manglende løyve eller manglende levering av 
kjøre- og hvile- tidsdata39 osv.

Det bør etter vår vurdering utredes hvordan teknologi ytterligere kan tas i bruk 
for å målrette kontroller og avdekke brudd på regelverk. Det bør for eksempel 
vurderes om dagens ANPR-kameraer, informasjon fra bomstasjoner etc. kan 
benyttes for å kontrollere næringstransport, mye på samme måte som enhver 
kan følge med på skipstrafikk eller flytrafikk i dag.

7.2.4 INNKREVING
Gitt utfordringene vi ser med innkreving av bøter og gebyrer mener vi det bør 
jobbes for bedre innkrevingsavtaler på tvers av landegrensene.40 Dette for å 
forebygge konkurransevridning mellom nasjonale og utenlandske aktører. 
Arbeidstilsynet har gjennom bilaterale avtaler og IMI samarbeidet startet en 
god prosess på dette området, og kanskje bør en for bøter og andre gebyrer 
se på lignende tiltak.

Krimenheten ser det også som positivt at arbeidet som foregår innenfor avkri-
minaliseringen kan medføre at flere kan tilbakeholdes for betaling, dette vil 
være en effektiv metode for innkreving jf. gode tall vedrørende overlast hvor 
dette praktiseres.  

39 Her kan man se hen til arbeidet som ble gjort i hjemmelsprosjektet på trafikant, jf. 15/257542. 
40 F.eks. implementering av Rådets rammeavgjørelse 2005/214 av 24. februar om anvendelse av prinsippet 
 om gjensidig anerkjennelse av krav som skriver seg fra straffbare handlinger.
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7.3 Spesifikke tiltak 
7.3.1 TRANSPORTLØYVER OG TILLATELSER
Det er flere spesifikke tiltak som kan vurderes for å bøte på utfordringene vi ser 
hva gjelder transportløyver og tillatelser.

Etter vårt syn bør vi jobbe for å klargjøre grensene for lovlig persontransportka- 
botasje. I Danmark har man strammet inn fortolkningen her, slik at utenlandske 
busser kan utføre lovlig persontransportkabotasje i sju sammenhengende 
dager per måned.41

Vi ser også behov for å i enda større grad tydeliggjøre hva som ansees som 
tilstrekkelig dokumentasjon for kabotasje og anledning til å utføre dette, 
eksempelvis utforming av fraktbrev. Eksempler på slike ytterligere krav kan 
være dokumentasjon fra tollmyndighetene som viser hvilket kjøretøy som kom 
over grensen e.l. Videre mener vi det er behov for annen kontrollmetodikk i flere 
tilfeller for å oppdage og reagere mot brudd på løyveregelverket. Som nevnt i 
punkt 7.1.3 er ikke alltid «her og nå» kontroller langs vegen egnet til å avdekke 
brudd, for eksempel der det er tale om kontroll av rutetransport.

Vi mener også det bør vurderes nærmere hvordan man løpende kan gjøre bedre 
vurderinger av vandelskravet, blant annet ved deling av relevante avgjørelser 
fra politiet og/eller andre kontrolletater.

Videre mener vi det bør vurderes nærmere å etablere et «løyvetilsyn». Dette kan 
for eksempel gjøres ved å integrere løyvekontroll i dagens foretakskontroller 
som brukes for å kontrollere FATS og kjøre- og hviletid.

Avslutningsvis mener vi det må jobbes effektivt for at elektroniske fraktbrev 
blir et krav slik Stortinget har bedt regjeringen om å utrede og fremme forslag 
om. Her vil et digitalt transportregister for alle internasjonale, kombinerte og 
kabotasje transportoppdrag i Norge med registreringsnummeret til kjøretøyet 
og eventuell tilhenger kunne fremme bedre kontrollmuligheter. 

7.3.2 ARBEIDSTID, HERUNDER KJØRE- OG HVILETID
Flere av de nevnte tiltakene som er i prosess vil kunne møte utfordringene hva 
gjelder brudd på regelverket om arbeids og kjøre- og hviletid, for eksempel 
avkriminalisering av visse overtredelser, flere beføyelser i kontrollsammen- 
heng mv. I tillegg bør det vurderes ytterligere opplæring i å avdekke avansert 
manipulasjon av fartsskriver. 

7.3.3 ALLMENNGJORT LØNN
Vi antar den foreslåtte lovendringen om samarbeid mellom Arbeidstilsynet 
og Statens vegvesen vil kunne bidra til økt oppdagelsesrisiko ved brudd på 
reglene om allmenngjort lønn.

Som vist til i punkt 5.3.2 mener vi dokumentasjonen man mottar i flere tilfeller 
bør ettergås nærmere, for eksempel ved utnyttelse av internasjonalt samarbeid, 

41 https://trm.dk/nyheder/2019/danmark-strammer-fortolkningen-af-eu-s-regler-om-cabotage-
 for-busser/
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i samarbeid med Skatteetaten e.l. Om man lykkes med å få opp både den reelle 
og opplevde oppdagelsesrisikoen vil dermed være helt avhengig av at man i 
arbeidet lykkes med å avsløre de som ikke har til hensikt å etterleve reglene.

For en effektiv håndhevelse av regelverket mener vi det bør utredes muligheter 
for at Arbeidstilsynet kan kreve tilbakebetaling av manglende betaling av all- 
menngjort lønn. Dette kan for eksempel gjøres gjennom pålegg og tvangsmulkt 
ved manglende oppfyllelse. 

7.3.4 VEKTER OG DIMENSJONER
Selv om satsene for gebyrer i forbindelse med overlast er kraftig oppjustert, 
ser og hører krimenheten fremdeles at enkelte aktører spekulerer i å bryte 
bestemmelser for å  øke  inntjeningen. Krimenheten  er  av  den  oppfatning 
at dette vil gjøre det nødvendig å arbeide på nye måter for å avdekke og få 
stoppet de som bevisst utnytter kontrollutfordringene med forsett for egen  
vinning. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom utvikling av nye arbeids- 
metoder, bedre kartlegging og tverretatlig samarbeid, som bedre vil sette oss 
i stand til å forfølge systematiske brudd.

Det er for tiden ute høring om forslag til forskrift om gebyr for overlasting av 
kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3500 kg, Krimenheten støtter dette forslaget 
og håper det kommer på plass så raskt som mulig. 

7.3.5 VARE- OG BUDBILBRANSJEN
Det kan se ut til at EUs nye vegpakke blir vedtatt og da vil det i all hovedsak bli 
flere reguleringer for vare- og budbilbransjen selv om det vil ta noen år før de 
er på plass. Godsvarebiler under 3,5 tonn vil for eksempel måtte følge kjøre- og 
hviletidsbestemmelser, samt bli omfattet av løyveregelverket, herunder reglene 
om kabotasje når de kjører internasjonal transport.

Foto: Krimenheten 
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Krimehetens erfaring med denne bransjen tilsier at man også bør jobbe for at 
regelendringene som kommer i EUs nye vegpakke også vil gjelde for innen-
lands transport hva gjelder løyver og kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Dersom partene i arbeidslivet i tillegg endrer regelverket knyttet til allmenngjort 
lønn slik at denne delen av bransjen blir omfattet, vil i praksis bransjen være 
regulert som kjøretøyene med totalvekt over 3,5 tonn.

7.3.6 SKATTER OG AVGIFTER
Et tettere samarbeid mellom Skatteetaten og Statens vegvesen vil spesielt 
kunne belyse omfanget av nasjonale transporter av både personer og gods. 
Dette vil igjen kunne sette Skatteetaten i stand til å følge opp den delen av 
transporten som skal avgiftsbelegges med eksempelvis MVA. 

7.3.7 MANIPULERING AV RENSETEKNOLOGI
For å møte utfordringene med manipulering av renseteknologi må det først 
og fremst på plass effektive sanksjonsmidler, slik som for eksempel tilbake- 
holdsrett, beslag og gebyr for bevisst manipulasjon. Gebyrer og sanksjoner 
må samlet sett være tilstrekkelig avskrekkende.

7.3.8 AVGIFTSFRI DIESEL
Når det gjelder tiltak for å møte utfordringer hva gjelder fusk med avgiftsfri 
diesel, mener vi oppdagelsesrisikoen må økes ved at Statens vegvesen i større 
følger opp dette langs veg. Samarbeidet mellom skatteetaten og Statens veg-
vesen bør utvikles slik at man finner ordninger som gjør arbeidet smidigere 
(verktøy som kan konstatere brudd på stedet eksempelvis), øker oppdagel-
sesrisiko, og fusk får avskrekkende konsekvenser for de som tas. En høy opp-
dagelsesrisiko, samt økonomiske reaksjoner som gjør fusk lite attraktivt, vil 
sannsynligvis stoppe ulovlig fylling med avgiftsfri diesel.
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