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Forbrukerkostnader av juks med kilometerstand på kjøretøyer i Norge

1. Sammendrag 
I denne rapporten søker vi å lage et estimat på hvor mye juks med kilometerstand koster norske forbrukere årlig. Når 
kjøretøy har gått lenger enn hva som oppgis, faller verdien på kjøretøyet. I tillegg vil forbrukerne gjennomsnittlig få høyere 
vedlikeholds-, service- og reparasjonskostnader da eldre kjøretøy har en tiltakende kostnadskurve for disse variablene. 

Det er grunn til å tro at importerte kjøretøy i større grad enn innenlandske kjøretøy er utsatt for kilometerjuks. Det gjelder 
både i omfang og i alvorlighetsgrad. I rapporten har vi benyttet økonomiske og juridiske argumenter på bakgrunn av 
en mengde data fra en rekke ulike kilder, for å finne et sannsynlig nivå på hvilke kostnader kilometerjuks har for norske 
forbrukere. Til tross for at det er en større andel og omfang av kilometerjuks på importerte kjøretøy, så utgjør disse en 
relativt liten andel av det totale antall kjøretøy og dermed de samlede faktiske kostnadene for forbrukerne. 

Samlet anslås kilometerjukset å utgjøre 2,14 milliarder kroner i et konservativt estimat og 5,33 milliarder kroner i et høyt 
estimat for norske forbrukere per år.

Årsaken til at kilometerjuks utgjør såpass store summer henger sammen med at det, til tross for strenge strafferammer, er 
svært lett å utføre og svært vanskelig å oppdage og straffeforfølge. Det er dessuten til dels betydelig høyere gevinst ved å 
gjøre dette i Norge enn i andre nord-, og mellomeuropeiske land vi kan sammenlikne oss med.

Analysen er utført av Christer Tonheim, spesialrådgiver i samfunnsøkonomi og politikk i Forbund, Politikk og Forbruker, 
Norges Automobil-Forbund.
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Forbrukerkostnader av juks med kilometerstand på kjøretøyer i Norge

3. Innledning 
Kilometerjuks er antakelig et av de største forbrukerproblemene i både EU og Norge. Det er både enkelt og billig å få tak i 
instrumenter som kan justere kilometerstanden på kjøretøy. I tillegg utfører en rekke selskaper kilometerjustering i Norge. 
Ved en sjekk for et par år siden fant NAF hele 15 selskaper som utfører denne typen tjenester. 

I Norge er det tillatt å justere kilometerstanden på et kjøretøy, men forbudt å benytte den nye kilometerstanden til å 
oppnå vinning gjennom for eksempel salg av kjøretøy med nedjustert kilometerstand for å oppnå høyere pris, lavere 
forsikringspremie og/eller reduserte leasingkostnader. Problemet er blant annet at det ikke eksisterer et felles register 
for kjøretøy hvor kilometerstand registreres løpende. Den eneste instans i Norge som sitter med tilnærmelsesvis 
fullstendig oversikt over kilometerstanden på den norske bilparken, eldre enn 4 år, er Statens Vegvesen. Imidlertid er 
dette opplysninger som dessverre ikke er tilgjengelig for forbrukerne. Forsikringsselskapene utveksler heller ikke sine 
registreringer til hverandre.  

I Belgia har man fått lovgiver med på at alle som har befatning med et kjøretøy skal ha rapporteringsplikt om 
kilometerstand til et sentralt register, Car-pass, når de er i befatning med kjøretøyet. Å unnlate å gjøre dette innebærer 
et straffeansvar og kan medføre inndragelse av eventuelle autorisasjoner. Dette omfatter veipatruljer, verksteder, 
forsikringsselskaper med flere. Få år etter innføringen av Car-pass anses Belgia for å være et «rent» personbilmarked.

I denne analysen vil vi, på bakgrunn av tilgjengelige data i Norge og utvalgte sammenliknbare land i Europa, anslå hvor 
mye kilometerjuks koster norske forbrukere årlig. I regnestykket tar vi hensyn til verditapet ved at kjøretøyet er mindre 
verdt enn det fremstår som, og økte service-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader som følge av høyere kilometerstand. 
At man ikke får tatt nødvendige servicer, eller tar feil servicer, vil i tillegg kunne medføre økt slitasje, kortere levetid på deler 
og/eller havari som gir ytterligere kostnader som vanskelig lar seg estimere fullt ut og som vi derfor ikke har innkalkulert i 
beregningen.

Vi har beholdt mellomregninger og redegjort for hvilke forutsetninger og valg vi har gjort underveis slik at det skal være 
enkelt å forstå og vurdere regnestykket for de som måtte ønske det.
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Små Mellomstore Store

12,7 % 67,5 % 19,9 %

Tabell 1

Fordeling av brukte små, mellomstore og store personbiler i Norge 

4. Noen viktige data og forutsetninger 

4.1 Andelen juks med kilometerstand i Norge

Vi antar 5 prosent kilometerjuks på alle personbiler, innenlandske og importerte i Norge i et konservativt estimat og 
12,5% i et høyt estimat hvilket er på linje med anslag utført av britiske Office of Fair Trade1 og Belgiske Car-pass2 i 
henholdsvis Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg og Frankrike. Se begrunnelse i kapittel 5.2.

4.2 Kilometerjuks medfører økte kostnader for forbrukerne

Vi legger til grunn at kilometerjuks alltid vil medføre økte kostnader for forbrukerne. Økte service-, 
reparasjons- og vedlikeholdskostnader vil påføres minst en eier i kjøretøyets livsløp enten svindelen oppdages eller ikke. 
Redusert levetid, tilsvarende kilometerendringen, vil dessuten medføre en avskrivningskostnad på kjøretøyet for minst 
én forbruker.

4.3  Antall eierskifter av brukte og importerte biler i Norge 
I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken, OFV3, skiftet 418.248 brukte personbiler eier i 2012. 
I tillegg ble det bruktimportert 30.556 kjøretøy. 

4.4 Prosentvis fordeling mellom diesel- og bensinpersonbiler i Norge

I følge SSB4 var det 1.448.232 bensinpersonbiler og 922.986 dieselpersonbiler registrert i 2011. Det vil si at 38,9 prosent 
av personbilene var dieselkjøretøy. Vi legger til grunn samme prosentvise fordeling av bensin- og dieselpersonkjøretøy ved 
bruktbilsalg i denne beregningen.

1Office of Fair Trade, OFT, “The Second-hand car market, An OFT market Study, march 2010
2Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.
3Kilde: OFV v/Jan Petter Røssvold.
4SSB statistikkbanken. Se vedlegg 1.
5OFV data tilsendt på bestilling fra NAF.
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5. Andelen brukte kjøretøy utsatt for       
    kilometerjuks i Norge
Ettersom det ikke eksisterer troverdige data som kan beskrive omfanget av kilometerjuks i Norge har vi valgt en 
tilnærmingsmetode der vi forsøker å sannsynliggjøre størrelsen ut fra eksisterende funn i sammenliknbare land. 

5.1 Valg av segmentfordeling for personbilbestanden i Norge

De fleste kjøretøyklasser faller inn under samme størrelse-segment i Norge og Europa. Imidlertid har vi valgt å plassere 
kompaktklassen i segmentet mellomklassekjøretøy i stedet for små kjøretøy, som i de europeiske undersøkelsene. Grunnen 
til dette er at luksusutgavene av kompaktklassen synes å velges oftere i Norge enn i Europa. Dette medfører høyere priser 
i Norge enn i Europa for de samme modellene. Norske avgifter er dessuten til dels betydelig høyere enn i de europeiske 
landene vi sammenlikner med i denne analysen, hvilket forsterker prisforskjellene mellom Norge og Europa. 

Ved en vurdering av hvilke personbiltyper som skal medberegnes i inndelingen i tabell 1 så har vi lagt til grunn at pris er 
viktigere en faktisk størrelse for hva som skal regnes som små, mellomstore og store kjøretøy. Årsaken er at det er verditap 
og ikke vekt eller størrelse det skal regnes på.  Vi vurderer derfor at det i denne sammenheng vil være riktigere å plassere 
kompaktklassen i medium størrelse heller enn i småbilkategorien i motsetning til hva som er gjort i europeiske analyser. 

Vi har for øvrig registrert at utleiebransjen også har plassert de norske utgavene av kompaktklassen som mellomklassebiler 
i Norge slik at vårt valg om å plassere kompaktklassen i segmentet mellomstore kjøretøy i denne sammenheng ikke synes å 
være unikt. Sett bort fra kompaktklassen har vi benyttet europeiske definisjoner av størrelse i vår segmentfordeling.

OFV benytter 5 kostnadseksempler for ulike størrelser av kjøretøy på beregning av kostnader på bilhold. NAF har valgt 
å benytte laveste eksempelverdi for mindre kjøretøy og mellomstore kjøretøy i vårt estimat. Dette kan fremstå som noe 
konservativt, men målet med rapporten er å synliggjøre størrelsesnivået på kostnadene ved kilometerjuks og ikke å beregne 
kostnaden fullt ut. 

I Europa eksisterer en rekke anslag på antallet kjøretøy utsatt for kilometerjuks. Resultatene spriker fra 5 prosent til 30 
prosent eller mer avhengig av land. Unntaket er Belgia som anses å være et tilnærmet «rent» marked etter at de har innført 
en Car-pass ordning. Før innføringen hadde Belgia anslagsvis 8,6 prosent kilometerjuks, men etter innføringen av Car-pass 
ordningen falt andelen til rundt 0,24 prosent totalt.

Tabellen 2 på neste side gir en oversikt over funn og estimater i utvalgte nordeuropeiske land og i hvilken grad disse 
landene blir utsatt for kilometerjuks.
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Tabell 2

Innenlandske 
kjøretøy

Importerte 
kjøretøy

Totalt
Eksporterte 

kjøretøy

Belgia6 (før Car pass) 8,6 %

Belgia7 (etter Car pass) 0,24 %
10 %-18 %8

43 %9

43,3 % med 
gjennomsnittlig 91000 
km.10 reduksjon (85 % 

importeres fra Frankrike)

Nederland11 30 %12

Autopas har undersøkt 
5 % av alle kjøretøy 

på veien for km juks, 
mistenker at 12 % av 

alle kjøretøy på veien er 
utsatt. Hvert år oppdages 
ca 1,5 % nye tilfeller med 
km juks målt opp mot alle 
registrerte brukte kjøretøy

Tyskland13  
Estimert 30 %. 

22,3 % av 
B2C&C2C14

UK15

OFT16 refererer til HPIs17 
funn der mellom 5 % og 

12,5 % av HPI hadde 
kilometeravvik. OFT 
benytter derfor den 

laveste grensen 5 % i sin 
kalkulasjon.

Forbrukerundersøkelse18: 

5 % har kjøpt en bil og 
funnet km. juks. Mest ved 
tilfeldighet pga. tekniske 

feil på bilen

Estimater fra automotive 
professionals19

Meningene er nesten identiske. 
Mellom 30 - 40 %.

Utenlandsk vs. 
innenlandsk bruktbilsalg. 

Flere importerte enn 
innenlandske har km. juks. 

Estimat minst 30 % av import 
har km. juks i følge Kosensus fra 
bruktbil forhandlere I Europa20

Konklusjon: Car-pass 
impact study of mileage 
fraud… Brussels Oktober 
2010

På bakgrunn av 
ovenstående info 

benyttes skjønnsmessig 
5 % i et lavt estimat og 
12,5 % i et høyt estimat 

på km. juks for alle 
innenlandske og 

importerte brukte kjøretøy

6Car-pass annual report 2009  |  7Car-pass annual report 2009  |  8Car-pass annual report 2009  |  9En sjekk utført av DGCCRF-Direction générale de conkurrence, de la con-
sommation et de la repression des fraudes- av 1126 eksporterte kjøretøy fra Belgia til Frankrike viste at 43,3% av kjøretøyene ble speedometeret tuklet med med et gjennomsnitt på 
91000 km.  |  10Car-pass annual report 2008  |  11Presentasjon av Nationale Autopas, april 2007, E. Uildriks, Director NAP. (OBS! På årsbasis oppdages ca 1,5% av km. juks ved 
bruktbilsalg I Nederland.)   |  12National Autopas og Rijksdienst Wegverkeer Nederland sitt estimat  |  13ADAC og Dekra  |  14Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used 
cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.  |  15Office of Fair Trade, OFT, “The Second-hand car market, An OFT market Study, 
march 2010 |  16Office of Fair Trade, OFT  |  17Britisk kjøretøy kontrollspesialist som OFT refererer til i sin studie, «The Second-hand car market, An OFT market Study, march 
2010»  |  18I en ikke navngitt forbrukerundersøkelse, referert til I Car-Pass´ Impact study, vises det til at 5% av intervjuobjektene i henholdsvis Tyskland, Frankrike, Nederland, 
Belgia og Luxemburg har svart at de etter å ha kjøpt bruktbil, på et senere tidspunkt, oppdaget at det var jukset med km. stand.  |  19Referert til på bakgrunn av erfaringer fra 
automotive professionals I Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.
20Referert til i Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.

Observerte eller estimerte andeler av brukte kjøretøy utsatt for kilometerjuks i Europa
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5.2 Sterkere insentiver for kilometerjuks i Norge

Det er til dels betydelig høyere priser på kjøretøy i Norge21 enn i de utvalgte europeiske landene som vi har valgt å 
sammenlikne oss med i denne rapporten. Dermed vil også personbilenes gjennomsnittlige prisfall per kilometer, og dermed 
gevinsten ved å jukse med kilometer, være høyere i Norge. 

Norge er med andre ord det landet hvor innenlandsk kilometerjuks er mest lønnsomt av de utvalgte europeiske landene 
vi har valgt å sammenlikne oss med. Kun importerte kjøretøy har større gevinst ved kilometerjuks blant annet fordi man 
kan dobbeltjustere kilometerstanden. Ved å skru opp kilometerstand før tolldeklarering reduseres avgiftene. Ved så å skru 
kilometerstanden lenger ned enn den var opprinnelig, får man økt pris. Dobbeltgevinsten og vanskeligere sporing av hvem 
som står bak kilometerjukset gir således sterkere insentiver til juks på importerte kjøretøy enn på innenlandske kjøretøy. 
Dette gjenspeiles også i funnene gjort ved ulike kontroller i Europa, se tabell 1, der både andelen kjøretøy og antallet 
kilometer det var jukset med var høyere på importerte kjøretøy enn på innenlandske kjøretøy.

Enkelte instrumenter kan benyttes til å justere kilometerstanden uten at det kan oppdages. Hvis det likevel skulle oppdages, 
er det svært vanskelig å vite hvilken av de tidligere eierne som justerte kilometerstanden. Til tross for at forholdet, rent 
strafferettslig, er å anse som bedrageri har kontroll av kilometerjuks i liten eller ingen grad blitt utført hverken av politiet 
eller annen myndighet. Risikoen er således minimal for å bli tatt for dette i Norge. 

NAF anser at insentivene for kilometerjuks, på grunn av høyere vinning og tilsvarende lav risiko for å bli tatt som ellers 
i Europa, er større eller minst like stor i Norge som i de utvalgte landene i Nord- og Mellom-Europa. Vi vil derfor legge 
til grunn samme datagrunnlag for andelen kjøretøy utsatt for kilometerjuks som man har oppdaget ved europeiske 
undersøkelser referert til i tabell 2 i denne rapporten og som også har blitt benyttet i analyser av både Belgiske Car-pass22
og britiske Office of Fair Trade23, OFT. De øvrige funnene referert til i tabell 2 viser at det er grunn til å anta at dette er 
konservativt. 

Ettersom det dessuten er flere instrumenter på markedet som det er tilnærmet «umulig» å oppdage kilometerjuks ved, antas 
5 prosent å være et minimumsnivå som er noe for lavt. Vi har likevel valgt å benytte gjennomsnittlig 5 prosent på norske 
forhold.

For å belyse hvilket nivå forbrukerkostnadene ligger på, benytter vi samme anslag på andelen kilometerjuks som belgiske 
Car-pass24. Det vil si at vi bruker et lavt estimat på 5 prosent andel med kilometerjuks og et høyt estimat på 12,5 prosent 
andel kilometerjuks ved eierskifter for brukte kjøretøy.

21SSBs prisnivå indeks, vedlegg 1, viser at prisnivået ligger mellom 8 og 36 prosent høyere, for personkjøretøy, i Norge enn i de øvrige landene.
22Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.
23Office of Fair Trade, OFT, “The Second-hand car market, An OFT market Study", march 2010.
24Car-Pass, “Impactstudy on mileage fraud with used cars & adaptability of the Car-Pass model in other EU countries” Brussels, October 2010.
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6. Antall kilometer det gjennomsnittlig jukses med
I tabell 3 nedenfor er et utvalg av estimater og resultater fra undersøkelser utført i Europa innen området.

Importert 
Gjennomsnittlig antall km

Innenlandsk Totalt

UK25 67.612 miles ≈ 108.808 km. 
(Antar lavere km. juks enn dette)

Tyskland26  33.000 km.

Belgia27  68.605 km. 

Belgia28 91.000 km. 43,3% av kjøretøyene 
var utsatt for kilometerjuks

Belgia29 83.258 km.

NAF legger til grunn 
noe forenklet

60.000 km. 30.000 km. (antakelig noe konservativt)

Tabell 3

Vi har valgt å legge oss noe lavere enn ovennevnte observasjoner og legger oss også her, mht. antall kilometer det jukses 
med, på linje med belgiske Car-Pass´30 nivå. Vi benytter derfor henholdsvis 60.000 kilometer gjennomsnittlig for 
importerte kjøretøy og 30.000 kilometer for innenlandske kjøretøy i vårt estimat av norske kjøretøy. Mulighetene for 
dobbeltgevinst ved å skru opp kilometer for å redusere avgifter for så å skru ned kilometer i etterkant for å få god pris, gir 
en dobbeltgevinst. Det er dessuten vanskeligere å spore kilometerjuks utført i utlandet. Det er blant annet derfor rimelig å 
anta at man vil observere høyere grad av kilometerjuks på importerte kjøretøy enn for innenlandske kjøretøy. 

25OFT, Office Of fair Trade, Market Study basert på en gjennomgang av TSS, The Trading Standard Institutes criminal enforcement actions for «clocking» offences 
between january and December 2009.  |  26ADAC, sample experiments 2005 (OBS! gir kun en grov indikasjon på km juks)
27Car-Pass vzw har kvantifisert gjennomsnittlig manipulering av km. stand på importerte kjøretøy etter en gjennomgang av 800 Audier, BMWer, Mercedeser og VWer) 
28Car-Pass vzw har kvantifisert gjennomsnittlig manipulering av km. stand på eksporterte kjøretøy fra Belgia til Frankrike etter en gjennomgang av 1126 kjøretøy
29Car-pass-annual report 2009 estimerte innlandsk km juks til å være 83.258 km. i gjennomsnitt
30Car-Pass, “Impact study of mileage fraud with used cars & Adaptability of the Car-Pass model in other EU countries, Brussels”, October 2010.
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7. Verdifall på brukte personbiler som følge   
    av kilometerjuks
I vårt estimat av verdifallet for brukte kjøretøy har vi valgt å ta utgangspunkt i avskrivningsdelen i OFVs31 eksempler på 
beregning av kostnader ved bilhold for henholdsvis små, mellomstore og store kjøretøy i Norge. Ettersom dette er for nye 
kjøretøy synes dette ved første øyekast å være noe høyt. Bakgrunn for at vi har valgt å bruke nettopp disse verdiene er: 
Det refereres til gjennomsnittlig avskrivning pr kjørte kilometer i hele avskrivningsperioden. 80 prosent av kjøretøyene 
i vårt regnestykke har blitt beregnet på bakgrunn av OFVs laveste eksempelpriser i sitt kjøretøysegment i stede for som 
gjennomsnittspriser. Avskrivningsverdiene er således utarbeidet på bakgrunn av for lave nybilpriser i utgangspunktet. Andre 
forsterkende argumenter er at det er mest å vinne på å justere kilometerstand på nyere kjøretøy. Det er derfor rimelig å 
anta at nyere kjøretøy vil være overrepresentert i kilometerjuksstatistikken. At nyere bruktbiler i tillegg er overrepresentert 
på salgsstatistikken og at de kjøres lengre enn eldre modeller taler for at de benyttede avskrivningsverdiene fra OFV derfor 
likevel synes å være egnet til å beregne forbrukerkostnadene ved juks med kilometerstand. Verdifall knyttet til alder vil 
imidlertid fremstå som verdifall knyttet til kilometer. Årsaken er at OFV, som lager disse oversiktene, har påpekt at det var 
vanskelig å skille ut hvor stor andel alder utgjør av avskrivning pr km.

Tabell 4

Kjøretøystørrelse/drivstofftype 
15000 km. årlig kjørelengde

Avskriving per km. for 
bensin-kjøretøy

Avskriving per km. for 
diesel-kjøretøy 

Uvektet/vektet 
gjennomsnitt

Små (NY 161.000 kr.) 1,04*0,611 1,04*0,389 1,04

Medium (NY 365.000 kr.) 2,25*0,611 2,41*0,389 2,31

Store (NY 749.000 kr.) 4,71*0,611 5,03*0,389 4,83

31OFV, Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold, januar 2011
32SSB, Konsumprisindeksen for gruppen biler

Formel: [(Antall eierskifter av innenlandske brukte kjøretøy*(avskriving per kilometer for små, mellomstore, store) + antall 
eierskifter av importerte kjøretøy*(avskriving per kilometer for små, mellomstore, store)]*(Andel med kilometerjuks)*KPI*
(Gjennomsnittlig antall justerte kilometer).

KPI32 for gruppen biler var i februar 2011 114,8 mens den var 115,7 i februar 2013. vi får da en justeringsfaktor basert på 
KPI på 115,7/114,8 = 1,008.
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7.1 Lavt estimat 
I det lave estimatet legger vi til grunn at en andel på 5 prosent av alle kjøretøy, 
innenlandske og importerte, er utsatt for juks med kilometerstand.

Innenlandske
418.248*0,05*30.000*1,008*[1,04*0,127+2,318*0,675+4,83*0,199] =

(632.390.976)*2,6579 = 1.680.831.975 kr.

Dvs. 1,68 milliarder kroner per år.

Importerte
30.556*0,05*60.000*1,008*[1,04*0,127+2,318*0,675+4,83*0,199] =

92.401.344*2,6579 = 245.593.532 kr.

Dvs. 0,25 milliarder kroner per år.

7.2 Høyt estimat 

I det høye estimatet legger vi til grunn at en andel på 12,5 prosent av alle 
kjøretøy, Innenlandske og importerte, er utsatt for juks med kilometerstand.

Innenlandske
1.680.831.975 kr /0,05*0,125 = 4.202.079.938 kr.

Dvs. 4,2 milliarder kroner per år.

Importerte
245.593.532 kr /0,05*0,125 = 613.983.830 kr.

Dvs. 0,61 milliarder kroner per år.

I det konservative estimatet ser vi at forbrukerne påføres et samlet tap knyttet til verdifall på 1,93 milliarder kroner per år. I 
det høye estimatet anslås forbrukerne å tape 4,81 milliarder kroner i året som følge av verdifall på kjøretøyet. Vi gjør ekstra 
oppmerksom på at tallene for importerte kjøretøy er noe reduserte i forhold til hva som fremkommer i vår beregning. 
Tallene for innenlandske kjøretøy er imidlertid noe høye. Vi har ikke andelstall for innenlandske personbiler separat, kun 
for innenlandske og importerte personbiler samlet. Ettersom importerte personbiler både har høyere prosentvis andel og 
justeres med flere kilometer enn innenlandske personbiler (30.000 km. vs. 60.000 km.) blir kostnaden for importerte 
kjøretøy mere undervurdert enn kostnaden for innenlandske kjøretøy blir overvurdert samlet sett. Våre kostnadstall for 
verdifall blir således samlet sett undervurdert.
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8. Økte reparasjons- og vedlikeholds-   
    kostnader som følge av kilometerjuks

Figur 1
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Som figur 1 viser, har kjøretøy en tiltakende reparasjons- og vedlikeholdskostnadskurve med økt antall kjørte kilometer 
og alder. Den svarte linjen er den akkumulerte reparasjons- og vedlikeholdskostnadskurven for brukte personbiler. 
En forbruker vil ha en forventet reparasjons- og vedlikeholdskostnad som tilsvarer kostnaden A. Ved kilometerjuks på 
importerte kjøretøy vil hun imidlertid få en kostnad tilsvarende B. I dette kapittelet skal vi søke å estimere differansen. 
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Tabell 5

Vi har ikke kommet over tallmateriale i Norge som gjør oss i stand til å lage et godt estimat på denne kostnadsdifferansen 
ut fra norske priser direkte. OFV har laget beregninger for kostnaden per kilometer som gjennomsnittsverdier, men 
har ikke grunnlag for å skille ut merkostnadene i sine tall. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i beregninger estimert 
av belgiske Car-pass33 på differansen mellom reparasjons- og vedlikeholdskostnader per kjørte kilometer med og uten 
kilometerjuks for så å justere disse for norsk valuta og kostnadsnivå i nåverdi. 

De belgiske tallene baserer seg på gjennomsnittlige kostnader fra Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxemburg. 
Ettersom de sydlige europeiske landene ikke er med i kostnadsgrunnlaget, men i indeksgrunnlaget til EU i SSBs 
prisnivåindeks, står vi i fare for å overestimere norske kostnader hvis vi benytter vanlig prisnivåindeks for EU. Vi har derfor 
valgt å benytte SSBs34 europeiske prisnivåindeks som underlag og vekte prisnivåene i de aktuelle europeiske landene i vår 
beregning. Prisindeksen for de fem landene har så, igjen, blitt vektet i forhold til sin andel av bruktbilsalgene25 for hvert av 
de respektive landene i tabell 5. 

Det legges til grunn at det er ved selve salget av kjøretøyet at svindelen blir et faktum. Derav ser vi på andelen bruktbilsalg 
og ikke andelen av personbilflåten som helhet. I den belgiske Car-pass-undersøkelsen har man kun sett på «forbruker til 
forbruker» salg og «forretning til forbruker» salg og trukket ut «forretning til forretning» salg i sin beregning. Vi har ikke 
gått nærmere inn på en oversikt over hvor stor andel av bruktbilsalget som går mellom forretninger i Norge. Disse data har 
ikke blitt registrert i Norge i følge OFV og er således ikke lett tilgjengelig. Vi antar imidlertid at forretning til forretning 
salg av brukte personbiler utgjør en relativt liten andel av det totale personbilbruktbilsalg. Og det antas således at dette i 
liten, eller neglisjerbar grad påvirker resultatet. Dette kan være en svakhet i analysen og resultatet vil i så fall kunne påvirkes 
prosentvis med andelen forretning til forretning salgs andel av det totale antallet solgte personbiler i Norge, forutsatt at 
ingen kjøretøy solgt mellom forretninger er utsatt for juks med kilometerstand.

På bakgrunn av ovennevnte premisser og data har vi regnet oss fram til tabell 5

Land
Antall innenlandske og 
importerte personbiler

Vekt-
andel

Prisnivå 
indeks 2009

Andel av prisnivåindeks for 
de utvalgte land i 2009

Belgia 734885 0,053 117 6,201

Nederland 1792909 0,130 109 14,17

Frankrike 5150000 0,373 113 42,149

Tyskland 6074900 0,440 106 46,64

Luxemburg 49978 0,004 132 0,528

Vektet prisnivå index for 
de fem landene

13802672 0,997 109,68

Norge 144

Valutakurs36 1 Euro = 8,7295 kr.

33Se vedlegg 2
34Se vedlegg 1
35Se vedlegg 2 og 3
36Hentet fra Norges Banks Valutakursliste, se vedlegg 4
http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/valutakurser/eur/mnd/
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Kostnadsvekst for vedlikeholds-, service- og reparasjonskostnader samlet i perioden 2009-2011

Liten Medium Stor

Vedlikeholds-, Service og 
reparasjonskostnader

2009 0,55 0,65 0,68

2011 0,59 0,71 0,73

Prosentvis kostnadsendring 7,3 % 9,2 % 7,3 %

Ekstra vedlikeholds og reparasjonskostnader per km.

Norsk kostnadadsvekst 
i perioden 2009-2011 
beregnet fra tabellen 

ovenfor.

Merkostnader per km. i 2011 kr.

Segment Innenlandske 
bruktbiler 2009

Importerte 
bruktbiler 2009

Innenlandske 
bruktbiler 2011

Importerte 
bruktbiler 2011

Små 0,115 0,069 7,3 % 0,123 0,074

Medium 0,287 0,206 9,2 % 0,313 0,225

Store 0,344 0,264 7,3 % 0,369 0,283

I regnestykkene nedenfor har vi vektet fordelingen mellom segmentene små, mellomstore og store kjøretøy i 2011 verdier 
hentet fra tabell 7, diskontert de til nåverdi (2013), og multiplisert de med gjennomsnittlig antatt endret kilometerstand. 
Det er dessuten justert for antall eierskifter det er antatt å ha blitt jukset med.

Vi finner en vektet prisnivåindeks på 109,68 for de fem relevante europeiske landene mens Norge ligger på 144. 
De 27 EU-landene utgjør basisen på 100 i indeksen. 

Innenlandsk kostnadsvekst tilknyttet hvert av personbilsegmentene små, mellomstore og store personbiler har 
vi estimert på bakgrunn av OFVs37 tall i tabellen nedenfor.

Tabell 6

Vi legger til grunn at merverdien av tapet over tid i perioden 2009-2011 øker prosentvis tilsvarende de innenlandske 
kostnadsøkningene i samme periode. Vi kunne her brukt bilgruppeindeksen til SSB for hele perioden 2009-2013, men 
anser tallene til OFV for å være mer presise for dette formålet og minimerer således skjevheter ved å benytte både OFVs 
kostnadsvekst og SSBs bilgruppe-indeks i beregningen. 

Vi overførte de utregnede prosentsatsene i tabell 6 til tabell 7. På bakgrunn av verdiene i tabell 5 og tabellen i vedlegg 2 kan 
vi regne oss frem til følgende mertap for forbrukerne per justerte kilometer i 2009 kroner med norsk prisnivå ved følgende 
formel: 

[Valutakurs (tabell 5)]*[Norsk prisnivå (tabell 5)]/[prisnivå de fem utvalgte land (tabell 5)]*[merkostnader for vedlikehold 
og reparasjon i de fem utvalgte land i euro (Vedlegg 2)]= [Ekstra vedlikeholds- og reparasjonskostnader per kilometer i 
2009 kr. (tabell 7)].

Tabell 7

37OFV, "Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold", januar 2009



16     

8.1 Lavt estimat 

I det lave estimatet legger vi til grunn at en andel på 5 prosent av alle brukte 
personbiler, innenlandske og importerte, er utsatt for juks med kilometerstand.

Innenlandske
418.248*0,05*30.000*1,008*[0,123*0,127+0,313*0,675+0,369*0,199] =

(632.390.976)*0,3 = 189.717.293 kr.

Dvs. 0,19 milliarder kroner per år.

Importerte
30.556*0,05*60.000*1,008*[0,074*0,127+0,225*0,675+0,283*0,199] =

92.401.344*0,218 = 20.143.493 kr.

Dvs. 0,02 milliarder kroner per år.

8.2 Høyt estimat 

I det høye estimatet legger vi til grunn at en andel på 12,5 prosent av alle 
kjøretøy, innenlandske og importerte, er utsatt for juks med kilometerstand.

Innenlandske
189.717.293kr /0,05*0,125 = 474.293.233 kr.

Dvs. 0,47 milliarder kroner per år.

Importerte
20.143.493kr /0,05*0,125 = 50.358.733 kr.

Dvs. 0,05 milliarder kroner per år.

Av tilsvarende årsaker som forklart under kapittelet om verdifall vil også våre 
beregninger for service- vedlikeholds- og reparasjonskostnader samlet sett bli 
undervurdert.
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9. Konklusjon
Ettersom det er større gevinst å hente ved å jukse med kilometerstand, og dermed sterkere insentiver til å jukse med 
kilometerstand, i Norge enn i de andre nord- og mellomeuropeiske landene vi har sammenliknet oss med, er det god 
grunn til å anta at kilometerjuks har et større omfang i Norge enn i de øvrige landene. At det i tillegg er like vanskelig eller 
vanskeligere å bli oppdaget i Norge underbygger denne antakelsen. 

Antall faktiske avslørte og estimerte tilfeller i andre land ligger derfor til grunn i vår beregning til tross for at det er gode 
grunner til at dette blir for konservativt da instrumentene som benyttes ofte er av en slik art at kilometerjukset ikke kan 
oppdages ved kontroll. På bakgrunn av funn i forhold til omfang og kilometerlengde med mer har vi beregnet kostnadene 
under norske forhold for norske forbrukere. Forbrukerkostnadene knyttet til kilometerjuks har vi i det konservative 
estimatet beregnet til 2,14 milliarder kroner i året og til det høye estimatet på 5,33 prosent. Ettersom det ikke er mulig 
å oppdage alle personbiler med kilometerjuks antar vi at det konservative anslag som er basert på faktiske funn i andre 
sammenliknbare land er noe lavt.

Forbrukertap pga. juks med kilometerstand på brukte 
biler i Norge

Forbrukertap ved 5 prosent 
kilometerjuks

Forbrukertap 12,5 prosent 
kilometerjuks

Innenlandske kjøretøy, verdifall 1,68 mrd. kr. 4,2 mrd. kr.

Innenlandske kjøretøy, ekstra service-, reparasjon- og 
vedlikeholdskostnader

0,19 mrd. kr. 0,47 mrd. kr.

Importerte kjøretøy, verdifall 0,25 mrd. kr. 0,61 mrd. kr.

Importerte kjøretøy, ekstra service, reparasjon og 
vedlikeholdskostnader

0,02 mrd. kr. 0,05 mrd. kr.

Totalt 2,14 mrd. kr. 5,33 mrd. kr.
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Vedlegg
Vedlegg 1
Tabell 2 Relativt prisnivå for varer og tjenester til personlig konsum, 2009-2011. EU27=100



   19

Forbrukerkostnader av juks med kilometerstand på kjøretøyer i Norge

Vedlegg 2
Tabellen er et utdrag fra Car-pass, study on mileage fraud 2010

Ekstra vedlikeholds- og reparasjonskostnader

Kjøretøysegment Innenlandske forhandlede Importerte brukte kjøretøy

Små 1 ct./km. 0,6 ct./km.

Mellomstore 2,5 ct./km. 1,8 ct./km.

Store 3 ct./km. 2,3 ct./km.

Vedlegg 3
Tabellen er et utdrag fra Car-pass, study on mileage fraud 2010

Antall eierskifter for brukte kjøretøy

Land
Innenlandske eierskifter, 

(kunde til kunde og forretning til kunde)
Importerte kjøretøy

Belgia 676.282 58.603

Nederland 1.722.694 70.215

Frankrike 5.036.515 113.485

Tyskland 5.763.560 311.340

Luxemburg 39.054 10.924

Totalt 13.238.105 564.567

Vedlegg 4
Utdrag fra Norges Banks registreringer

Valutakurs for euro (EUR)

Månedsgjennomsnittet av daglig data
Fra desember 1990. Daglige midtkurser notert kl. 14.15

NOK per 1 EURKurs

Desember 2009 8,4107

November 2009 8,4143

Oktober 2009 8,3596

September 2009 8,5964

August 2009 8,6602

Juli 2009 8,9494

Juni 2009 8,9450

Mai 2009 8,7920

April 2009 8,7870

Mars 2009 8,8388

Februar 2009 8,7838

Januar 2009 9,2164
Dvs. gjennomsnittlig valutakurs i 2009 var 
8,7295 kr per Euro
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