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• Tilrettelegging av stier med stor ferdsel – nasjonale støtteordinger

• Bygging og drift av toaletter og søppelhåndtering: Offentlige toaletter og renovasjon er en 
kommunal oppgave, men disse kan finansieres gjennom brukerfinansiering

• P-plasser: Kommunene må ta et reguleringsansvar og tilrettelegge for nok P-plasser

• Sikkerhet: Midler til beredskap gjennom for eksempel Røde Kors må opprettholdes. Midler til politi 
må i større grad dimensjoneres etter besøkstall

• Informasjon/markedsføring for å spre trafikken: Norge har fortsatt god plass til flere turister, men 
de kan med fordel spres bedre.

• Stalige overføringer til små kommuner med store besøksvolum må økes













Fellesgodefinansiering skal nyttast til utvikling og drift av infrastruktur
med verknad for tilreisande:

• Infrastruktur 
• Inkluderer infrastruktur knytt til samfunnsutvikling/busetting

• Ivaretaking og formidling av natur- og kulturverdiane
• Inkluderer formidling & vertskap

• Regulere og styre trafikk/besøkande
• Tid, rom/geografi, sesong 

• Stimulere til ei berekraftig og heilårleg samfunnsutvikling 
• Indirekte effekt for den besøkande - viktig for reiselivsnæringa og kommunane. 





Trafikkstyring

• Regulering av trafikken - insentivordningar og frivillig samarbeid

• Besøksavgift eller vegprising - bomavgift/«rush-hour» avgift

• Regulering av trafikken – ut frå beredskap og sikkerheit

• Avgift eller miljø/operasjonskrav - på køyretøy og båtar/skip

• Konsesjonar - innføring av konsesjonsplikt med kvoter 





«Svalbard-modellen»



Overordna prinsipp - uavhengig av modell/løysing:

• Forbrukar/brukar/forureiner må betale

• Skilje mellom dagsbesøkande og overnattingsgjester 

• Prioritere løysingar som både er trafikkstyrande og som gir inntekter

• Midlane må styrast uavkorta inn til eit øyremerka fond

• Midlane skal legge til rette for fellesgode

• Modellen(ane) krev medfinansiering/utløysande midlar

• Skilje mellom tiltak med direkte og indirekte effekt for turisten. 



Relevante 
løysingar

Reguleringar restriksjonar/forbod – Friluftslova, 

Veglova, Hamnelova

Frivilligheit turlag, Røde kors m.fl. – Forskrift om 

nasjonale turiststier

Offentleg finansiering fellesgoder – t.d. støtte-

ordningar, toalett, søppelhandtering, transport, Røde kors

Brukarbetaling parkering, bompengar mm. –

Friluftslova, Veglova, Hamnelova

Påslagsavgift frivillig eller lovpålagt lokalt/ 

nasjonalt – ingen juridisk opning



Påslagsløysing

• Obligatorisk påslagsordning på alle 
reiselivsrelaterte bransjar – krev nærare 
avklaring om betalingsløysing, 
innkreving og forvaltning (FoU-prosjekt)

• Frivillig betalingsordning for 
reiselivsrelaterte bransjar (ref. Aurland 
kommune og forsøk i Lofoten)







Brukarbetaling

• Bruk av teknologi for trafikkstyring 
og betaling frå reisande/køyretøy/ 
fartøy:

• Krev nærare avklaring om teknologibruk 
og forvaltningsmodellar (FoU-prosjekt) 

• Sal av besøks- og/eller transport-
kort:

• Slik som i t.d. Cinque Terres sine kort for 
vandring og tog/transport: 
https://www.cinqueterre.eu.com/en/ci
nque-terre-card

https://www.cinqueterre.eu.com/en/cinque-terre-card






Bruk av eksisterande 
lovverk

• Parkeringsavgifter og bompengar:

• Etablering av regionale stiftingar/selskap for 
administrasjon av betaling ved parkering, 
bompassering og attraksjonsbesøk.

• Kommunale vedtak om øyremerking av 
andel parkeringsavgifter og farvannsavgift 
til fellesgodefinansiering

• Regulering av naturområde til 
friluftsområde

• Hamnelova:
• Set avgrensningar for disponering av 

hamnekapitalen (farvannsavgifta – tidlegare 
anløpsavgift), men hamnene kan sjølv 
bestemme nivået og det kan delast ut 
utbytte etter forslag fra havneselskapet sitt 
styre så lenge gitte vilkår § 29 i hamneloven 
er ivareteke.



Program for 
reisemålsutvikling

• Støtte opp under eventuelt 
nasjonalt program:

• Langsiktig program for reisemåls- og 
fellesgodeutvikling (ref. Menon
forslag til NFD)



Brukarbetaling frå reisande med bruk av teknologi og eventuelt 
obligatorisk påslagsløysing krev vidare avklaring som FoU-prosjekt 
eller liknaden. 

Program for reisemålsutvikling er avhengig av nasjonal avklaring. 

Bruk av eksisterande lovverk må sjåast i samanheng med- eller som 
alternativ til dei andre ordningane. 

Mest mogleg miljøvennleg åtferd må premierast, ein må ha ein 
rettferdig regulerings- og betalingsløysing der alle besøkande bidreg 
og det må differensierast på tidspunkt.
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