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Høring  - Forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taus-

hetsbelagte data 

Vi viser til brev 26. april fra Samferdselsdepartementet. Nærings- og handelsdeparte-

mentet (NHD) har følgende merknader: 

Kostnadsmodellen som foreslås i høringsnotatet, tar ikke hensyn til konkurranse og 

kostnadseffektivitet i like stor grad som de modellene som kostnadsfordelingsutvalget 

og Nexia har utredet og anbefalt. Det er til tross for at konkurranse og kostnadseffekti-

vitet i høringsnotatet er vurdert til å være to av de viktigste hensynene ved valg av kost-

nadsmodell. Dette mener vi kan skape uklarhet. 

Både utvalget og Nexia har begrunnet sine valg av kostnadsmodell (utvalgets anbefa-

ling av modell E og Nexia anbefaling av modell E eller F, slik vi ser det) ut fra at model-

len skal bidra til å minimere negative virkninger i ekommarkedet og til størst mulig 

kostnadseffektivitet. Dette støtter vi. Utvalget gjorde ingen vurdering av nivået på kost-

nadsfordelingen, annet enn å anbefale at staten tar ansvar for en betydelig andel av 

kostnadene. Vi mener at siden modell E har blitt vurdert som den samfunnsøkonomisk 

mest kostnadseffektive av et samlet utvalg, samt at utvalget bedømmer at modell E opp-

fyller målet om å sikre konkurranse i ekommarkedet, bør modell E velges. 

Vi vil minne om at regjeringen våren 2012 la frem sin strategi for små- og mellomsto-

re bedrifter hvor et av tiltakene er å redusere bedriftenes administrative kostnader med 

10 millioner kroner innen utgangen av 2015. Valget av modell påvirker muligheten til 

å nå målet.  

Med hilsen 

Ragnhild Sund (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør Jenny Clarhäll 
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