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Sak 05/19 Undersøkelse internasjonal praksis konsesjoner, 
nedbetalingstider og garantier (Deloitte) 
 
På forrige styremøte 17. desember 2018 ble det så vidt orientert om den enkle 
studien som Deloitte har gjort om internasjonal praksis for bompengeperioder, 
konsesjonstider og garantier i forbindelse med bompengelån.  
 
Undersøkelsen er en kombinasjon av tilgjengelige dokumenter, og av utsendte 
spørsmål til myndigheter, institusjoner og selskaper i flere land. Forespørsler ble 
sendt til Frankrike, Spania, Italia, Danmark, Irland, Polen, USA, Canada, Kina, Korea 
og Japan. Det viser seg slik informasjon er vanskelig tilgjengelig, og det er vanskelig 
å gjøre enkle undersøkelser på dette området. Som her i landet, er det få som har 
oversikt over ordningene. Bortsett fra Japan er det likevel mottatt opplysninger på de 
fleste av spørsmålene.  
 
Det som foreligger av opplysninger gir imidlertid nokså klare inntrykk av hvordan 
praksisen er. Den viser at andre land jevnt over har en svært avslappet praksis ifht 
konsesjonsperioder og nedbetalingstider på bompengelån, og tilpasses i stor grad 
behovet. Konsesjonsperioder for privatfinansierte prosjekter varierer fra 25-85 år, og 
det er ganske typisk med 40 år. I noen land er det ingen direkte begrensning. 
Bygging av infrastruktur betraktes som investeringer og behandles deretter. Det er 
ikke oppdaget noe land som har en så restriktiv praksis som Norge. 
 
For garantier er praksisen blandet, men det er vanlig at private selskaper må skaffe 
egne garantier. 
 
Undersøkelsen tyder klart på at norsk praksis er langt på siden av hva som er vanlig 
internasjonalt, og at dette bør ha offentlighetens interesse. Dette har vi også hevdet, 
og er en vesentlig del av grunnlaget for Fosenbru-prosjektet. Resultatene vil uansett 
bli innarbeidet i vår orienterende rapport, men det bør samtidig sendes ut en 
pressemelding om saken som trekker fram hovedfunn. Den kan også sendes til 
aksjonærene til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret noterer seg at funnene i rapporten støtter opp om finansieringsordninger som 
vi forutsetter, og sier seg enig i at det sendes ut en pressemelding om 
undersøkelsen. 
 


