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1 Innledning 

 

1.1 Hva, hvorfor og hvordan 

EØS-rettens regler om fri bevegelighet av tjenester i det indre markedet skal sikre 

tjenesteyteres rett til å kunne tilby sine tjenester i hele EØS-området. Tjenesteytere kan 

derfor konkurrere om tjenesteoppdrag på tvers av landegrensene. Dette har bl.a. medført at 

tjenesteytere fra land hvor lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere enn ellers, kan utnytte sin 

konkurranseevne ved å tilby sine tjenester rimeligere enn tjenesteytere fra land hvor lønns- 

og arbeidsvilkårene er av høyere standard. Denne konkurransesituasjonen har gitt opphav 

til begrepet ”sosial dumping”,
1
 som brukes om utenlandske arbeidstakere som utsettes for 

dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med nasjonale arbeidstakere.
2
 

I forbindelse med utvidelsen av EU i 2004,
3
fryktet man at forskjellene i lønns- og 

kostnadsnivået mellom de nye medlemslandene og Norge ville bidra til økt sosial dumping 

i det norske arbeidsmarkedet.
4
 For å forebygge dette ble det vedtatt overgangsordninger for 

individuelle arbeidstakere fra åtte av de nye medlemslandene, de såkalte EU8-landene.
5
 Det 

                                                 

1
 I denne oppgaven legges til grunn den begrepsdefinisjon som er gitt i St.meld. nr. 2 (2005–2006): ”Etter 

regjeringens vurdering er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de utsettes for brudd på 

helse, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de tilbys 

lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere tjener eller som 

ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder”. 

2
 Se Evju 2009 (a), s 18–23. Begrepet sosial dumping, slik det er brukt i Norge, er ikke et rettslig begrep og 

har heller ingen entydig definisjon.  

3
 EU-utvidelsen mot øst, hvor man fikk ti nye medlemsland 

4
 St.meld. nr.19 (2003–2004) s. 63. 

5
 EØS-avtalen art. 28-30 traktatfester fri bevegelighet av arbeidskraft mellom medlemsstatene. Etter disse 

bestemmelsene kan en statsborger fra ett medlemsland dra til et annet for å arbeide i f.eks. en norsk bedrift 

eller i en utenlandsk bedrift som er etablert i Norge. Grensedragningen mellom reglene om fri bevegelighet av 
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var imidlertid ikke adgang til å innføre overgangsordninger for tjenesteytere fra de nye 

EU/EØS-landene.
6
 Denne gruppen kunne fra 2004 fritt ta med sine egne arbeidstakere til 

Norge for en avgrenset periode for å utføre tjenester her. Norske myndigheter antok at det 

var i tilknytning til denne gruppen de største utfordringene med sosial dumping ville 

oppstå.
7
 For å motvirke sosial dumping i det norske arbeidsmarkedet har norske 

myndigheter iverksatt en rekke tiltak, herunder Regjeringens handlingsplaner mot sosial 

dumping som omfatter et vidt spekter av tiltak for å forebygge sosial dumping i det norske 

tjenestearbeidsmarkedet.
8
  

Temaet for denne oppgaven er den norske id-kortordningen innenfor bygge- og 

anleggsnæringen i Norge. Dette er ett av de tiltak norske myndigheter har iverksatt for å 

forebygge sosial dumping i det nasjonale tjenestearbeidsmarkedet.
9
 Tiltaket går i grove 

trekk ut på at tjenesteytere (arbeidsgivere) plikter å utstyre alle sine ansatte som skal utføre 

arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge med et id-kort som er utstedt av norske 

myndigheter. Plikten omfatter også tjenesteytere (enkeltpersonforetak), disse skal utstyre 

seg selv med id-kort. Både nasjonale tjenesteytere og utenlandske tjenesteytere er omfattet 

av id-kortordningens anvendelsesområde. At utenlandske tjenesteytere er omfattet, 

innebærer at ordningen har en side til EU/EØS-rettens krav om fri bevegelighet av 

tjenester. Dersom ordningen som sådan, eller sider ved denne, utgjør en handelshindring på 

utenlandske tjenesteyteres mulighet for å eksportere sine tjenester til Norge, kan tiltaket 

bare opprettholdes i den grad det kan begrunnes i særlig viktige samfunnsmessige hensyn, 

                                                                                                                                                    

arbeidstakere og fri bevegelighet av tjenester der arbeidstakeren sendes til et annet medlemsland for å arbeide 

avhenger av arbeidstakerens tilknytning til vertstatens arbeidsmarked. Dersom arbeidstakeren ikke har den 

nødvendige tilknytningen til vertstatens arbeidsmarked vil det være reglene om tjenester som kommer til 

anvendelse. Se f.eks. sak C-113/89 Rush, avsnitt 15 og Stensvik 2007, s. 32-38. 

6
 Ot. prp. nr. 44 (2003–2004) s. 3. 

7
 Ot. prp. nr. 44 (2003–2004) s. 4. 

8
 Se St.meld. nr. 2 (2005-2006) s. 63–67 (handlingsplan I mot sosial dumping) og St.prp. nr 1. (2008–2009), 

s. 116–124 (handlingsplan II mot sosial dumping), for en oversikt over de tiltak som er satt i verk eller er 

foreslått satt i verk.  

9
 Forskrift 30.mars 2007 nr. 366 om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. 
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og er egnet, nødvendig og proporsjonalt. Det er derfor nødvendig å analysere ordningen i 

lys av EU/EØS-rettens krav til fri bevegelighet av tjenester etter både de alminnelige 

tjenestereglene (traktaten) og relevant EU-rettslig sekundærlovgivning. 

Id-kortordningen reiser i hovedsak to overordnede problemstillinger i tilknytning til 

tjenestereglene. Den første gjelder hovedvilkåret for å få utstedt id-kort som er at 

tjenesteyteren – virksomheten – har gjennomført lovpålagte registreringsplikter i Norge. 

Utgangspunktet er at id-kortordningen ikke pålegger tjenesteyteren noen nye 

registreringsplikter som ikke allerede følger av annen lovgivning, men både tjenesteyteren 

og arbeidstakeren må være korrekt registrert i relevante registre for at id-kort skal bli 

utstedt. Spørsmålet i denne sammenheng er om vilkårene for registrering i de aktuelle 

registrene i seg selv er forenlig med tjenestereglene. All den tid registreringspliktene ikke 

er regulert gjennom fellesskapsrettslig sekundærlovgivning, må disse vurderes i lys av de 

alminnelige tjenestereglene som Norge er forpliktet til å følge i henhold til EØS-avtalen.
10

 

Dersom forutsetningene for å oppnå registrering i ett eller flere av disse registrene utgjør en 

utillatelig restriksjon, må det vurderes hvilke konsekvenser dette får for id-kortordningen.  

Den andre hovedproblemstillingen knytter seg til id-kortordningen som sådan, og 

kravet om at utenlandske tjenesteytere må være i besittelse av et særskilt identitetsbevis, 

utsted av norske myndigheter, for å kunne levere sine tjenester i Norge.  

Id-kortordningen er i hovedsak en kontroll og håndhevelsesordning for å sikre at 

nasjonale og fellesskapsrettslige regler etterleves. Det sentrale formålet med ordningen er 

angitt til å være å bidra til kontroll med at arbeidstakere og enkeltpersonforetak ikke 

utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler i forbindelse med arbeid på bygge- 

og anleggsplasser. For det andre kontrolleres hvorvidt tjenesteyteren har gjennomført de 

nødvendige registreringer og innmeldninger i offentlige registre, jf. ovenfor. Formålet med 

denne kontrollen er å bidra til ”økt seriøsitet” i bygge- og anleggsbransjen ved at 

tjenesteyteren bl.a. er registrert i offentlige skatte- og avgiftsregistre, og således motvirke 

svart arbeid og ulovlig arbeidskraft innenfor næringen. Utgangspunktet for vurderingen av 

om id-kortordningen som sådan kan opprettholdes, vil måtte gjøres med grunnlag i 

                                                 

10
 Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen), undertegnet 2. mai 1992, i kraft 

fra 1. januar 1994.  
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sekundærlovgivningen – tjenestedirektivet
11

 og utstasjoneringsdirektivet.
12

 

Tjenestedirektivet omfatter i utgangspunktet hele området for tjenester i fellesskapsretteslig 

forstand, og søker å innføre virkemidler for å bidra til oppnåelsen av et velfungerende felles 

indre tjenestemarked. Direktivet oppstiller bl.a. et forbud mot nasjonale regler som 

pålegger tjenesteyteren å måtte være i besittelse av et særskilt identitetsbevis for å kunne 

levere sine tjenester i vertstaten, jf. art 16 nr. 2 bokstav e. Tjenesteytere som er 

enkeltpersonforetak er omfattet av direktivets tjenesteyterbegrep, og kan dermed utlede 

rettigheter av direktivet i forbindelse med den midlertidige tjenestevirksomhet. I hvilken 

grad id-kortordningen kan opprettholdes for enkeltpersonforetak, må derfor vurderes i lys 

av bestemmelsene i tjenestedirektivet.  

Direktivets anvendelsesområde innskrenkes imidlertid gjennom en rekke 

unntaksbestemmelser. Av tjenestedirektivet art. 3 nr. 1 fremgår det at bestemmelsene i 

utstasjoneringsdirektivet gis forrang fremfor reglene i tjenestedirektivet.  

Utstasjoneringsdirektivet oppstiller en rekke minimumsrettigheter som vertsstaten plikter å 

sikre utstasjonerte arbeidstakere i perioden de er utstasjonert på vertstatens område, 

herunder regler om ” helse, sikkerhed, sundhed, og hygiejne på arbejdspladsen”, jf. art 3 nr. 

1 bokstav e. Medlemsstatene kan med grunnlag i utstasjoneringsdirektivet art. 5 innføre 

tiltak for å kontrollere og håndheve at direktivets bestemmelser etterleves. I og med at id-

kortordningen også skal bidra til å sikre at utsendte arbeidstakere ikke utsettes for brudd på 

helse-, miljø- og sikkerhetsregler i forbindelse med arbeid på bygge- og anleggsplasser, må 

det vurderes om id-kortordningen kan opprettholdes som kontrolltiltak under direktivet. 

1.2 Rettskilder 

1.2.1 Det nasjonale regelverket 

Behandlingen av de norske reglene om registrering i lovpålagte offentlige registre og id-

kortordningen tar utgangspunkt i tradisjonelle norske rettskilder, herunder lovtekst, 

forskrifter, forarbeider og rettspraksis knyttet til de enkelte bestemmelsene – i den grad 

                                                 

11
 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) 

12
 Europaparlamentets og Rådets direktiv 1996/71/ EF (utstasjoneringsdirektivet). 
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disse finnes. Det er også skrevet/forsket noe knyttet til innholdet i og omfanget av de ulike 

registreringsordningene. Juridisk litteratur vil ofte tillegges begrenset vekt i seg selv som 

rettskildefaktor, og innenfor oppgavens tema er det også relativt lite juridisk litteratur 

knyttet til registreringsordningene. Jeg har likevel vurdert enkelte av de artiklene som er 

skrevet som relevante for forståelsen av de ulike registreringsordningene, bl.a. der praksis 

knyttet til registreringsordningen er analysert. Hvilken vekt som i tilfellet er tillagt den 

aktuelle artikkelen, er avhengig av øvrig tilgjengelige kilder, og fremgår av den løpende 

fremstillingen. 

Når det gjelder selve id-kortordningen innenfor bygg- og anleggsbransjen, er denne 

gitt i forskrifts form, og det foreligger begrenset med offentlige tilgjengelige forarbeider. 

Forskriftens høringsbrev er imidlertid omfangsrikt og detaljert, og gir konkret veiledning 

med hensyn til hvordan de enkelte reglene skal forstås. Det er noe uklart hva slags vekt en 

normalt kan tillegge et slikt høringsbrev ved tolkningen av forskriften, men for id-

kortordningen må høringsbrevet sies å være relevant i lys av den informasjonen som gis om 

de enkelte bestemmelsene. I tilknytning til id-kortforskriften har jeg også ansett 

Arbeidstilsynets praksis knyttet til regelverket som relevant for oppgavens formål, særlig 

med tanke på klarlegging av hvilken betydning ordningen rent faktisk har for den enkelte 

tjenesteyteren.
13

   

1.2.2 EU/EØS-kilder 

Hovedreglene om fri bevegelighet av tjenester i det indre markedet finnes i EØS-avtalen 

del III, kapittel 3, artikkel 36 og 37,
14

 som er gjennomført som norsk lov gjennom EØS-

loven.
15

 Sentrale kilder for å klarlegge innholdet i bestemmelsene i EØS-avtalen er 

rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen. Selv om praksis fra EU-domstolen 

gjelder tolkningen av tjenestereglene i EU-traktaten, tilsier hensynet til ensartede regler i 

                                                 

13
 Enhetsregisteret og Skatteforvaltningen har gjentatte ganger unnlatt å besvare mine begjæringer om innsyn 

i praksis knyttet regelverket. 

14
 Tilsvarende EU-traktaten art. 56 og 57 (Tidligere EFT art. 49 og 50).  

15
 Lov 27. november 1992 nr.109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdet (EØS) m.v. (EØS-loven). 
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hele EØS – homogenitetsmålsetningen – at relevant rettspraksis fra EU-domstolen tillegges 

vekt ved tolkningen av reglene i EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen art. 1 og fortalen punkt 16.
16

 

De samme hensyn gjør seg gjeldende ved tolkningen av vedleggene til EØS-avtalen som 

viser til de rettsakter – forordninger og direktiver – som gjelder i EU og som er gjort til en 

del av EØS-avtalen.
17

 Ved tolkningen av sekundære rettsakter, vil det også være relevant å 

legge vekt på evt. uttalelser i fortalen (preamblet), som er en del av direktivet. Selv om 

fortalen ikke gir formelt bindene regler, vil den være relevant for å klarlegge det nærmere 

innholdet av reglene i det aktuelle direktivet.
18

 Uttalelser fra Kommisjonen om 

bestemmelsene i direktivene vil ikke være rettslig bindende, men kan være relevante for å 

klarlegge det nærmere innholdet i reglene. Hvilken vekt disse uttalelsene kan tillegges, vil 

følgelig bero på hvilke andre kilder som foreligger. Videre vil også innstilinger fra 

Generaladvokaten til saker som skal behandles av EU-domstolen, belyse innholdet av de 

EU-rettslige bestemmelsene som skal behandles, men vekten av disse uttalelsene vil 

variere.
19

 

 Direktiver kan verken kreve eller pålegge ordninger som er stridende mot de 

alminnelige tjenestereglene (traktatreglene), fordi direktivene er underordnet de 

alminnelige tjenestereglene.
20

 Regler som kan utledes av direktivene, må således tolkes i 

lys av traktatreglene.
21

 

1.3 Den videre fremstillingen 

I kapittel 2 vil det bli redegjort nærmere for id-kortordningen. Hensikten er å 

klarlegge innholdet og omfanget av ordningen, og ved dette danne grunnlaget for den 

etterfølgende drøftelsen av om ordningen er forenlig med EU/EØS-retten, som foretas i 

kapittel 3, 4 og 5. 

                                                 

16
 Sejersted m.fl 2004, s. 55 og 202–203.   

17
 EØS-avtalen art. 119.  

18
 Se f.eks. sak C-60/03 Wolff & Müller, avsnitt 42. 

19
 Sejersted m.fl 2004, s. 131–132.  

20
 Se f.eks. sak C-218/82 Kommisjonen for det europeiske felleskap mot rådet for de europeiske felleskap. – 

Lome-konvensjonen, avsnitt 15.  

21
 Se f.eks. sak C-60/03 Wolff & Müller, avsnitt 30. 
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I kapittel 3 vil de underliggende registreringspliktene, som tjenesteyteren 

må gjennomføre for å få utstedt id-kort, bli undersøkt. Det norske regelverket som regulerer 

vilkårene for registrering i det enkelte, register analyseres med det formål å identifisere 

potensielle handelshindrende/restriktive sider ved disse registreringspliktene. På denne 

bakgrunn vil det så bli drøftet om registreringspliktene, eller sider ved disse, er i strid med 

EU/EØS-rettens krav om fri bevegelighet av tjenester. I den grad registreringspliktene ikke 

er forenlig med tjenestereglene, vurderes det hvilke betydning dette eventuelt får for id-

kortordningen. 

 I kapittel 4 og 5 vurderes id-kortordningen opp mot henholdsvis tjenestedirektivet 

og utstasjoneringsdirektivet. I kapittel 4 søkes forholdet mellom det norske kravet om at 

enkeltpersonforetak plikter å ha id-kort og tjenestedirektivets forbud mot særskilte 

identitetsbevis belyst. I kapittel 5 drøftes det om id-kortordningen kan gis anvendelse for 

tjenesteytere som utstasjonerer sine arbeidstakere til Norge. Medlemsstatenes adgang til å 

føre kontroll med de materielle bestemmelsene i utstasjoneringsdirektivet reguleres ikke 

direkte av direktivet, men vil måtte avgjøres i lys av de alminnelige tjenestereglene.  

Hovedlinjene og konklusjonen i de ovenstående drøftelsene sammenfattes 

avslutningsvis i kapittel 6.  
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1.4 Fri bevegelighet av tjenester 

Et av hovedformålene med EØS-avtalen er å sikre fri bevegelighet av tjenester innenfor 

EØS-området. I avtalen er det nedfelt forbud mot at medlemsstatene gjør inngrep i denne 

friheten. Etter EØS-avtalen art. 36 skal det ikke:  

 

” (…) være noen restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartens territorium for 

statsborgere i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en annen av 

EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn tjenesteytelsens mottager”.22  

 

Restriksjonsbegrepet i EØS-avtalen art. 36 inneholder både et forbud mot diskriminerende 

og ikke-diskriminerende restriksjoner. Nasjonale bestemmelser som direkte
23

 eller 

indirekte
24

 diskriminerer tjenesteytere på grunnlag av nasjonalitet vil være i strid med EØS-

avtalen art. 36.
25

 Restriksjonsforbudet omfatter også ikke-diskriminerende restriksjoner 

som virker handelshindrende på tjenestefriheten uten å diskriminere på grunnlag av 

nasjonalitet. I sak C-76/90 (Säger), uttalte domstolen at restriksjonsforbudet ikke bare 

omfatter nasjonale tiltak som virker diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet, men også 

tiltak som virker restriktive på tjenestefriheten uten å diskriminere rammes av forbudet.
26

 

Praksis fra EU-domstolen viser at restriksjonsforbudet omfatter nasjonale tiltak som kan 

være egnet til å forby, eller på annen måte hindre eller vanskeliggjøre tjenesteytelser på 

tvers av landegrensene, eller gjøre grenseoverskridende tjenesteyting mindre attraktivt.
27

 I 

                                                 

22
 (min kursivering) 

23
 Se f.eks. sak C-288/89 Gouda, avsnitt 10. 

24
 Se f.eks. forente sakerC-62/81 og C-63/81 Seco, avsnitt 8. 

25
 Se nærmere Barnard 2010, s. 373-376. 

26
 Avsnitt 12. 

27
 Sak Sak  C-165/98 Straffesak mot Andrè Mazzoleni og Inter Surveillance Assistanse SARL, avsnitt 22. 

Dommen viser at formuleringen av restriksjonsforbudet i Säger er blitt videreutviklet. De sentrale uttalelsene 

i Mazzoleni er blitt fulgt opp i senere saker som har versert for EU-domstolen, se f. eks. sak C-164/99 

Straffesak mot Portugaia Construcoes, avsnitt 16. 
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vurderingen av om et nasjonalt tiltak utgjør en restriksjon på tjenestefriheten er det derfor 

tilstrekkelig å konstatere at tiltaket kan gjøre den grenseoverskridende tjenesteyting mindre 

attraktiv. Restriksjonsbegrepet etter tjenestereglene favner således vidt, og det skal lite til 

før et nasjonalt tiltak anses å utgjøre en restriksjon på tjenestefriheten.
28

 

1.4.1 Unntak – lovlige restriksjoner – læren om tvingende allmenne hensyn  

Nasjonale tiltak/regler som utgjør en restriksjon på tjenestefriheten kan likevel 

opprettholdes, såfremt de kan begrunnes i relevante samfunnsmessige hensyn som kan 

forsvare et inngrep i tjenestefriheten. At et tiltak kan begrunnes i legitime hensyn, er 

imidlertid ikke tilstrekkelig, tiltaket må videre være egnet, nødvendig og proporsjonalt.  

 Hvilke samfunnsmessige hensyn som kan forsvare et inngrep i tjenestefriheten, 

avhenger av restriksjonens innhold. Restriksjoner som diskriminerer direkte, vil bare kunne 

opprettholdes såfremt de kan begrunnes i lovbestemte unntak, jf. EØS-avtalens art. 33 jf. 

art. 39. Av EØS-avtalens artikkel 33 fremgår det at restriksjoner som kan begrunnes i 

hensynet til ”offentlig orden, sikkerhet og folkehelsen.”, vil kunne gi grunnlag for å 

opprettholde en restriksjon. 

 Restriksjoner som bare virker indirekte diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet 

eller ikke-diskriminerende kan også begrunnes i den domsstolsskapte doktrinen om 

tvingende allmenne hensyn.
29

 Begrepet ”tvingende allmenne hensyn” favner vidt,
30

 og 

består ikke av en ensartet gruppe hensyn.
31

 Domstolen har imidlertid ikke anerkjent ethvert 

hensyn som legitimt.
32

 Selv om domstolen ikke anerkjenner at rene forvaltingsmessige 

hensyn kan begrunne et inngrep i tjenestefriheten,
33

 har domstolen akseptert at 

                                                 

28
 Barnard 2010, s. 377-380. 

29
 Se f.eks sak C-288/89 Gouda m. fl., avsnitt 14, hvor domstolen gjennomgår noen av de hensyn som anses 

som legitime i forhold til tjenestereglene.  

30
 Evju 2008, s.7–8.  

31
 Barnard 2007, s. 491–497. Domstolen har bl.a. godtatt inngrep i tjenestefriheten av hensyn til, vern av 

arbeidstakere, skattekontroll, opphavsrettigheter, trafikksikkerhet, forbrukervern, miljøvern m.v. 

32
 Se Sejersted m.fl. 2004, s. 452. Økonomiske hensyn og rene forvaltingsmessige hensyn kan ikke begrunne 

inngrep i tjenestefriheten.  

33
 Se f.eks C-58/98 Josef Corsten, avsnitt 42. 
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medlemsstatene har forvaltningsmessige kontrollforanstaltninger, som er nødvendige for å 

sikre etterlevelsen av nasjonale eller EU-rettslige regler, i den grad de underliggende 

materielle reglene som skal sikres, i seg selv, kan begrunnes i legitime hensyn.
34

  

Praksis fra EU-domstolen viser at domstolen foretar en egen vurdering av hva som 

er formålet med en nasjonal lov eller ordning.
35

 Det er således ikke av avgjørende 

betydning hva som har vært lovgivers intensjon med tiltaket. I sak C-49/98 (Finalarte) 

uttaler domstolen at: 

 

 ”[d]et skal imidlertid bemærkes, at selv om lovgivers hensigt, således som den kommer til udtryk under de 

politiske drøftelser forud for vedtagelsen af en lov eller i bemærkningerne til et lovforslag, ganske vist kan 

udgøre et indicium for det med loven forfulgte formål, er denne hensigt ikke afgørende”.
36

  

 

Domstolen foretar en objektiv vurdering av hva som ordningens formål. I denne 

vurderingen vil imidlerid det nasjonale lovformålet kunne utgjøre et veiledende moment i 

vurderingen.
37

 

1.4.2 Kravet til proporsjonalitet 

At en medlemsstat kan dokumentere at et tiltak skal ivareta et eller flere legitime formål, er 

imidlertid ikke tilstrekkelig for å forsvare et inngrep tjenestefriheten. Tiltaket må i tillegg 

være proporsjonalt. Kjernen i dette prinsippet er at det skal være forholdsmessighet mellom 

det formål som ønskes oppnådd og det tiltak som tas i bruk for å realisere dette formålet.
38

  

Proporsjonalitetsvurderingen består av tre kumulative krav for at en restriksjon skal 

være lovlig. For det første er det et grunnleggende krav at tiltaket de facto er egnet til å 

oppnå det legitime formål. For det andre må tiltaket ikke gå lenger enn det som er 

                                                 

34
 Se f. eks. sak C-376/96 forente saker Arblade, avsnitt 38, se Sejersted m.fl. 2004, s. 452. 

35
 Evju 2006, s. 21-22, og Sejersted 2004 m.fl. s. 453. 

36
 Sak C-49/98 forente saker Finalarte, avsnitt 40. 

37
 Evju 2006, s. 21. 

38
 Sejersted m.fl. 2004, s. 268-269 og Barnard 2010, s. 380-390. 
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nødvendig for å fremme det aktuelle formålet. For det tredje må tiltaket ikke utgjøre et 

urimelig inngrep i grunnfriheten (proporsjonalitet stricto senso).
39

 

1.4.2.1 Kravet til egnethet 

Egnethetstesten innebærer at domstolen foretar en vurdering av om tiltaket er et egnet 

middel for å oppnå det legitime formålet som tiltaket er begrunnet i.
40

 Praksis viser at EU-

domstolen sjelden underkjenner et tiltak som uegnet.
41

 De tiltak som medlemsstatene 

innfører vil som regel være egnet til å oppnå det aktuelle formålet.
42

 Det avgjørende blir 

som regel om tiltaket går lenger enn det som er nødvendig for å fremme det aktuelle 

formålet. 

1.4.2.2 Nødvendighet 

Nødvendighetsvurderingen innebærer, på lik linje med egnethetsvurderingen, at tiltaket 

vurderes opp mot det aktuelle formålet som tiltaket skal ivareta. Vurderingsnormen er 

imidlertid annerledes.
43

 Spørsmålet under nødvendighetsvurderingen er om det finnes 

alternative tiltak som er like effektive, men som i mindre grad griper inn i den frie 

bevegelighet.
44

 Nødvendighetskravet innebærer dermed at ” den samme målsetningen ikke 

like effektivt kunne oppnås ved tiltak som i mindre grad hindrer samhandelen innen 

EØS”.
45

  

 Nødvendighetstesten har også en side til hvilke beskyttelsesnivå vertsstaten har 

eller vil gjøre gjeldende. Utgangspunktet er at det tilkommer den enkelte EU/EØS-stat både 

                                                 

39
 Se f. eks. Mathisen 2007, s. 81-92 (særlig side 87-90), Sejersted m.fl. 2004s.374-376 og s. 455. 

40
 Se f. eks Sak C-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 33.  

41
 Bull 2002, s. 594. 

42
 Se imidlertid De forente saker C-62/ og C-63/81 Seco og Desquenne & Giral mot Èstablissement d` 

assurance contre la vieillesse et l`invaliditè, avsnitt 14. 

43
 Se også Mathisen 2007, s. 84-85. 

44
 Sejersted m.fl. 2004, s. 454. 

45
 Se sak E-4/04 Pedical AS, avsnitt 56. 
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å bestemme beskyttelsesnivået og hvilke virkemidler de ønsker å bruke for å ivareta et eller 

flere legitime formål.
46

  

Nødvendighetstesten fordrer imidlertid en vurdering av om tiltakets legitime 

målsetninger, opp til det beskyttelsesnivået medlemsstaten har valgt, bare kan oppnås i 

form av medlemsstatens valgte tiltak, eller om alternative og mindre inngripende tiltak vil 

være like effektive for å oppnå målsetningen med tiltaket.
47

 Dersom det ikke finnes 

alternative tiltak som kan ivareta samme beskyttelsesnivå som det tiltaket som prøves, vil 

tiltaket anses som nødvendig. Foreligger det imidlertid alternative og mindre inngripende 

tiltak som ivaretar målsetningen (beskyttelsesnivået) fullt ut,
 
vil den rettslige konsekvensen 

være at tiltaket er i strid med EØS-avtalen.
48

  

Ved denne vurderingen vil domstolen som regel foreta en inngående judisiell 

overprøving av det tiltak medlemsstaten har valgt for å oppnå formålet. Dette kommer bl.a. 

til uttrykk i form av at domstolen konkret vurderer hvilke alternative tiltak medlemsstaten 

har for å oppnå formålet, men som i mindre grad griper inn i tjenestefriheten.
49

 

 I saker hvor domstolen vurderer om nasjonale kontrollforanstaltninger som skal 

sikre etterlevelsen av nasjonale eller EU-rettslige materielle regler, er i overensstemmelse 

med nødvendighetskravet, kommer dette særlig godt frem.
50

 Praksis fra EU-domstolen 

viser at en nødvendig forutsetning for at nasjonale kontrollforanstaltninger ikke skal bli 

underkjent som uforholdsmessige, er at medlemsstaten ikke har andre måter for å oppnå 

tilstrekkelig kontroll. I denne vurderingen vil domstolen legge vekt på om vertstaten 

gjennom samarbeidsordninger med andre medlemsstater, har et organisert system med 

samarbeid og utveksling av opplysninger mellom medlemslandene.
51

 Av dette kan det 

                                                 

46
 Se f. eks sak C-71/98 De forente saker Finalarte, avsnitt 58 og sak sak E-4/04 Pedical AS, avsnitt 56. 

47
 Sak E-3/06 Ladbrokers Ltd, avsnitt 58. 

48
 Sak E-3/06 Ladbrokers Ltd, avsnitt 58. 

49
 Barnard 2010, s. 516-518. 

50
 Bull 2002, s. 617 flg. 

51
 Se f. eks sak C-250/95 Futura Participations SA og Singer mot Adminstration des contributions, avsnitt 41 

hvor domstolen viser til vertstatens mulighet til å innhente kontrollopplysninger (i forbindelse med 

skattekontroll) etter bistandsdirektivet 77/799. Se også sak C-369/96 de forente saker Arblade, avsnitt 79 hvor 
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utledes at dersom vertstaten har mulighet til å innhente relevante opplysninger fra 

etableringsstaten, vil et sammenfallende krav om opplysninger fra tjenesteyter – eller 

mottaker – gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta det aktuelle formålet. 

 I sak C-433/05 (Kommisjonen mot Belgia) fant domstolen at belgiske regler, som 

bl.a. påla oppdragsgiver solidaransvar for medkontrahentens skattegjeld, gikk utover det 

som var nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv skattekontroll og bekjempelse av 

skatteunndragelse. Domstolen foretok en konkret vurdering av hvilke alternative midler 

som kunne brukes for å oppnå formålet. Det ble vist til at det kunne innføres ordninger som 

var mindre inngripende ovenfor oppdragsgiver og oppdragstaker bl.a. ved hjelp av 

ordninger som baserte seg på utveksling av opplysninger mellom oppdragsgivere, 

entreprenørene, oppdragstakere og skatte- og avgiftsmyndighetene, eller ved å innføre 

ordninger hvor tjenesteyter kunne bevise at han ikke var skyldig i skatte- og avgiftskrav.
52

 

 At domstolen vektlegger vertstatens mulighet til å innhente relevante opplysninger 

gjennom samarbeidsordninger med kompetente myndigheter i tjenesteyters hjemsstat, kan 

ses på et utslag av det som undertiden omtales som dubleringsforbudet.
53

 Kjernen i 

forbudet er at i den grad etableringslandets lovgivning har ivaretatt det legitime hensyn, 

med et tilsvarende beskyttelsesnivå som i vertstaten, vil en tilsvarende regulering i 

vertsstaten utgjøre et unødvendig tillegg.
54

 I sak C-369/96 (Arblade) gjaldt spørsmålet 

kontrollordninger av om belgiske regler om minstelønn ble overholdt. Tjenesteytere som 

utstasjonerte sine arbeidstakere til Belgia var forpliktet til å utarbeide arbeidsrettslige 

dokumenter om arbeidstakere som var i overensstemmelse med belgiske regler. I 

vurderingen av om disse reglene var nødvendige for å sikre overholdelsen av de belgiske 

reglene, tok domstolen utgangspunktet i om det fantes sammenlignbare forpliktelser i 

                                                                                                                                                    

domstolen viser til at utstasjoneringsdirektivets artikkel 4, ”snart vil gøre det overflødigt at opbevare 

dokumenter i værtsmedlemsstaten, efter at arbejdsgiveren ikke længere beskæftiger arbejdstagere dèr.”. 

52
 Avsnitt 39. 

53
 Bull 2002, s. 620-624. Se også Evju 2006, s.28-29, som viser til at EU-domstolen i forbindelse med saker 

som omhandler utstasjonering av arbeidstakere formulerer dupliseringsforbudet som et krav om ”reell 

fordel”.   

54
 Craig 2008, s. 828:”If the requirement duplicates a condition already satisfied, it imposes a double or `dual 

burden` on the provider of service, and it therefore cannot be justified.”. 



 18 

hjemstaten som ivaretok kontrollbehovet, og om de belgiske myndighetene gjennom 

samarbeidsordninger med kompetente myndigheter i tjenesteyters hjemstat kunne få tilgang 

til nødvendige opplysninger.
55

  

Dubleringsforbudet innebærer derfor at det i vurderingen av om et nasjonalt 

kontrolltiltak går lenger enn nødvendig, må tas stilling til om det i tjenesteyters hjemstat 

finnes ordninger som ivaretar kontrollbehovet, og om medlemsstatene gjennom 

samarbeidsordninger kan få tilgang til de nødvendige opplysninger ved å henvende seg til 

etableringslandets kompetente myndigheter.
56

 

1.4.2.3 Avveining – Proporsjonalitet stricto sensu 

Selv om et tiltak både er egnet og nødvendig, må tiltaket ikke være for inngripende eller 

uforholdsmessig i forhold til det som oppnås med tiltaket (proporsjonalitet stricto sensu 

eller proporsjonalitet i ”snever forstand”).
57

 Prinsippet oppstiller en interesseavveining hvor 

målsetningen med tiltaket vurderes i opp mot inngrepet i grunnfriheten.
58

 Det er således to 

motstående interesser som holdes mot hverandre.  På den ene siden står den enkelte 

medlemsstats interesse i å oppnå en bestemt målsetning og på den andre siden står EØS-

avtalens formål om å sikre fri bevegelighet av tjenester.
59

  

Som nevnt ovenfor er det opp til medlemsstatene selv å avgjøre hvilket 

beskyttelsesnivå som skal gjelde for et gitt legitimt hensyn.
60

 Så lenge et område ikke er 

harmonisert gjennom sekundærlovgivning,
61

 kan medlemsstaten selv bestemme hvilke krav 

som skal gjelde innenfor sitt territorium, f.eks. hvor strenge og omfattende regler som skal 

gis anvendelse for utenlandske tjenesteytere. Målsetningen med et konkret tiltak, er et 

                                                 

55
 Avsnitt 59-64. 

56
 Se også Sak C-55/98 Vestergaard, avsnitt 28. 

57
 Tridimas 2006, s. 139 “even if there are no less restrictive means, it must be established that the measure 

does not have an excessive effect on the applicant`s interests (proportionality stricto sensu)”. 

58
 Tridimas 2006, s. 139, se også Sejersted m.fl. 2004s.374–379, 412–414 og 455 flg.   

59
 Mathisen 2007, s. 87-88. 

60
 Se f. eks sak C-49/98 forente saker Finalarte, avsnitt 58. 

61
 EU/EØS-retten kan oppstille et felles beskyttelsesnivå for et gitt legitimt hensyn, f.eks. gjennom direktiver 

og forordninger, som medlemsstatene må respektere.  
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uttrykk for det beskyttelsesnivå medlemsstaten har valgt for det legitime hensynet som 

tiltaket et motivert i.
62

 Det valgte beskyttelsesnivået som tiltaket representerer må 

imidlertid stå i forhold til inngrepet som gjøres i rettigheten, og som virker restriktivt på 

samhandelen mellom medlemsstatene. Vurderingstemaet er om et tiltak som griper inn i en 

rettighet som er beskyttet av EU/EØS-retten, er et uforholdmessig inngrep i denne 

rettigheten. Hvis svaret er ja, kan medlemsstaten bli tvunget til å velge et annet tiltak. 

Forskjellen mellom nødvendighetstesten – jf. ovenfor – og proporsjonalitet stricto sensu, er 

at en medlemsstat etter stricto sensu-vurderingen kan bli tvunget å velge et tiltak som i 

mindre grad griper inn i samhandelen mellom medlemsstatene, selv om dette vil føre til et 

lavere beskyttelsesnivå for de legitime hensyn tiltaket skal ivareta.
63

  

 

                                                 

62
 Mathisen 2007, s. 89. 

63
 Se Generaladvokat Maduro sin uttalelse av 13.juli 2006 i sak C-434/04, avsnitt 26. 
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2 Kravet om id-kort i bygge- og anleggsnæringen 

2.1 Innledning 

For å kunne vurdere om den norske id-kortordningen er forenlig med EU/EØS-retten, må 

det nærmere innholdet i den norske ordningen klargjøres først.  Id-kortordningen pålegger  

alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplasser må ha et id-kort som er utstedt av 

en autorisert kortutsteder.
64

 Virksomheter som sysselsetter arbeidstakere plikter å utstyre 

sine arbeidstakere med id-kort i forbindelse med tjenesteyting på en bygge- og 

anleggsplass, og virksomheter som ikke sysselsetter egne arbeidstakere 

(enkeltpersonforetak), plikter å utstyre seg selv med id-kort. Hovedvilkåret for å få utstedt 

id-kort er at nærmere angitte registrerings- og opplysningsplikter i lovpålagte offentlige 

registre er oppfylt, og kortutstedelsen finner sted ved at kortutsteder foretar kontroll av at 

tjenesteyter har oppfylt de nødvendige registreringspliktene. Virksomhetens etterlevelse av 

disse registreringspliktene er derfor avgjørende for om id-kort blir utstedt. 

 I dette kapittelet vil det bli redegjort nærmere for id-kortordningens innhold og 

omfang. Problemstillingene som søkes belyst er hva som er id-kortordningens formål og 

anvendelsesområde.  

2.2  Bakgrunnen for ordningen og den rettslige forankringen 

I Innst. O. nr. 64 (2003-2004) fremmet Kommunalkomiteen forslag om en rekke tiltak for å 

forebygge sosial dumping i det norske tjenestearbeidsmarkedet.
65

 Ett av tiltakene var å 

styrke tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll ved å innføre bestemmelser om at 

arbeidstakerne skal vise frem identitetskort i forbindelse med tilsynet. Forslaget om bruk av 

                                                 

64
 Utsteder av id-kort for bygge- og anleggsnæringen, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet, er Oberthur 

Technologies AS (tidl. Norsik). 

65
 Innst. O. nr. 64 (2003-2004), s. 4-7. 
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identitetskort ble vedtatt av Stortinget 14. mai 2004. I anmodningsvedtak nr. 352. (2003-

2004) ble regjeringen bedt om å legge frem et lovforslag ”som gir adgang til å pålegge 

arbeidsgivere å sørge for at alle ansatte har identitetskort, adgang til å pålegge 

arbeidstakere å vise identitetskort på forespørsel fra offentlige myndigheter, samt adgang til 

å pålegge arbeidsgiver, hovedentreprenør eller den som har kontrakt med en byggherre å 

kunne legge frem mannskapslister og dokumentasjon av lønnsforhold og utbetalt lønn”.   

Regjeringen Bondevik II fremmet i Ot. prp. nr. 77 (2003-2004) forslag om å innta i 

lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. en ny bestemmelse, § 15 a, som gav 

Arbeidsdepartementet hjemmel til å gi forskrifter om bruk av identitetskort og 

oversiktslister i næringer hvor det var ”nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta 

arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet”.
66

  

Regjeringen Bondevik II vedtok regler om bruk av id-kort i bygge- og 

anleggsnæringen 7. oktober 2005, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2006. Disse reglene 

var inntatt i Byggherreforskriften, men ble aldri iverksatt, og har senere blitt opphevet.
67

 

Bakgrunnen for dette var sterk motstand fra partene i prosjektet Seriøsitet i 

byggenæringen,
68

 som mente at de foreslåtte reglene ikke var tilstrekkelige for å motvirke 

sosial dumping i næringen.
69

 Motstanden var begrunnet i at vilkårene for å få utstedt id-kort 

ikke var strenge nok. Regjeringen Stoltenberg II bestemte derfor at det skulle utredes om 

det skulle stilles skjerpede krav til id-kortene for å gjøre dem til et bedre virkemiddel mot 

sosial dumping, og regjeringen satte derfor ned en arbeidsgruppe som skulle utrede 

hvordan id-kortene kunne bli et bedre virkemiddel for å motvirke sosial dumping.
70

 Ett av 

de tiltakene som Arbeidsgruppen foreslo, var å stille som vilkår for utstedelse av id-kort at 

                                                 

66
 Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.  

67
 Alsos m.fl. 2008, s. 29-31. 

68
 ”Seriøsitet i byggenæringen” er et samarbeidsprosjekt mellom Byggenæringens landsforening, 

Fellesforbundet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for 

arbeidstilsynet og Utlendingsdirektoratet, Nav, Norsk arbeidsmannsforbund, Vegdirektoratet, Forbrukerrådet 

og Maskinentreprenørenes Forbund.  

69
 St. meld. nr. 9 (2005-2006), s. 16-17. 

70
Arbeidsgruppen ble opprettet 17. mars 2006, og utarbeidet en rekke forslag om hvordan id-kortordningen 

skulle bedres, se Rapport fra arbeidsgruppen av 26. juni. 2006.  
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virksomheten var registrert i lovpålagte offentlige registre, og at utstedelse av id-kort skulle 

skje ved at kortutsteder kontrollerer at virksomheten/tjenesteyter har gjennomført de 

nødvendige registreringspliktene. Arbeidsgruppen viste til at formålet med denne 

kontrollen er å sjekke virksomhetens seriøsitet, og dermed bidra til å gjøre bygge- og 

anleggsbransjen mer seriøs.
71

 For å sikre at id-kortene skulle bidra til økt seriøsitet, ble det 

derfor vedtatt et nytt annet punktum i arbeidsmiljøloven § 4-1 (6),
 72

 som gir offentlige 

myndigheter en plikt til å gi utsteder av id-kort alle opplysninger som er nødvendige for 

utstedelse av id-kort.
73

   

Dagens regler om id-kort i bygge- og anleggsnæringen trådte i kraft 1. januar 2008, 

og er inntatt i en egen forskrift (id-kortforskriften).
 
I høringsbrev av 8.mars 2010 er det for 

øvrig fremmet forslag om å utvide id-kortordningen til også å gjelde for renholdsbransjen.  

 

Id-kortene har fått stor utberedelse innenfor bygge- og anleggsnæringen. I 2010 var det til sammen utstedt 

over 420 000 id-kort, hvorav 230 000 av disse var aktive.
74

 Det er imidlertid fortsatt en ikke utbetydelig del 

av bygningsarbeiderne innenfor bygge- og anleggsnæringen som ikke har id-kort. I en undersøkelse som ble 

gjort i Oslo-området våren 2010, oppgav en tredjedel av de polske bygningsarbeiderne at de ikke hadde id-

kort.
75

 De gruppene som hovedsak ikke hadde id-kort, var de som arbeidet illegalt og/eller i privatmarkedet. 

Arbeidstilsynet melder om at selv om det på kontroller avdekkes et stort antall av bygningsarbeidere som ikke 

har id-kort, så er hovedinntrykket at flertallet nå følger påbudet.
76

 

 

Id-kortforskriften for bygge- og anleggsnæringen er i dag hjemlet i arbeidsmiljøloven 

§ 1-4 (1) jf.§ 4-1 (7), mens regler som pålegger bruk av oversiktslister på bygge- og 

anleggsplasser er hjemlet i byggherreforskriften § 15.
77

 Arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) 

                                                 

71
 Rapport Arbeidsgruppe 2006, s. 2. 

72
 Nå Arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) siste punktum. 

73
 Ot. prp. nr. 56 (2006-2007), s. 42.  

74
 Andersen m.fl. 2010, s. 52. 

75
 Andersen m.fl. 2010, s. 52. 

76
 Andersen m.fl. 2010, s. 52 

77
 Forskrift 3. august. 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften).  
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viderefører tidligere § 15a,
78

 og gir Arbeidsdepartementet hjemmel til å gi forskrift om 

bruk av id-kort innenfor bransjer ”der det er nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta 

arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet”.  

2.3 Innholdet i kravet om id-kort i bygge- og anleggsbransjen 

2.3.1 Forskriftens anvendelsesområde 

Id-kortforskriften virkeområde er i § 2 angitt til å være ”virksomhet som utfører arbeid på 

bygge- og anleggsplasser”. Ordlydens generelle utforming tilsier at alle virksomheter som 

utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser er omfattet av forskriften. Dette innebærer at 

forskriften kommer til anvendelse uavhengig av om virksomheten er etablert i Norge eller 

et annet EU/EØS-land, og utenlandske virksomheter som påtar seg tjenesteoppdrag på 

bygge- og anleggsplasser er derfor omfattet av forskriften. Både virksomheter som 

sysselsetter arbeidstakere (arbeidsgivere), og virksomheter som ikke sysselsetter 

arbeidstakere (enkeltpersonforetak) er omfattet av forskriften.  

 

Enkeltpersonforetak omfattes bl.a. ikke av allmenngjøringslovens bestemmelser om allmenngjøring av 

tariffavtaler.
79

 For denne gruppen vil id-kortordningen kunne være et viktig virkemiddel for å forebygge bruk 

av ikke reelle enkeltpersonforetak, ved at det blir ført kontroll med at foretaket er registrert som 

næringsdrivende i offentlige registre. Ordningen vil derfor kunne forebygge at arbeidstakere og arbeidsgivere 

søker å omgå allmenngjorte tariffavtaler ved å organisere seg som foretak, og dermed kunne tilby sine 

tjenester på egne vilkår. 

 

Anvendelsesområdet til forskriften er begrenset til å gjelde for ”arbeid som utføres på 

bygge- og anleggsplasser”. Ordlyden taler for at ethvert arbeid som utføres på en bygge- og 

anleggsplass, uavhengig av type oppdrag og varighet, er omfattet av forskriftens 

virkeområde. I høringsbrevet til forskriften fremgår det at forskriftens virkeområde er ment 

                                                 

78
 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005), s. 307.   

79
 Jf. lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring (allmenngjøringsloven), § 2 angir lovens virkeområde til å 

gjelde for ”arbeidstakere som utfører arbeid i en annens tjeneste”. Arbeidstakerbegrepet må dermed 

avgrenses mot selvstendig næringsdrivende.  
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å ha tilsvarende virkeområde som byggherreforskriften § 2,
80

 som omfatter ”bygge- eller 

anleggsarbeid”.
81

 Hva som etter byggherreforskriften menes med ”bygge- og 

anleggsarbeid” er nærmere definert i byggherreforskriften § 4 (1) bokstav a, til bl.a. å 

omfatte oppføring av bygninger, rivning, sanering, m.v. Det synes etter dette at 

virkeområdet til byggherreforskriften § 2 jf. 4, vil være retningsgivende for å klarlegge det 

nærmere omfanget anvendelsesområdet til id-kortforskriftens § 2. Utgangspunktet er at 

virksomheter som utfører arbeid som faller inn under definisjonen i byggherreforskriften 

§ 4, er pliktige til å utstyre seg selv eller sine ansatte med id-kort. 

 I denne forbindelse må det pekes på at begrepet ”bygge- eller anleggsarbeid” etter 

byggherreforskriften § 4 (1) nr. 8 også omfatter ”annet arbeid som utføres i tilknytning til 

bygge- eller anleggsarbeid”. Slikt arbeid vil også falle inn under ordlyden i id-

kortforskriftens § 2, og det må legges til grunn at også støttefunksjoner, f.eks. renhold, 

kantine og transport til og fra bygge- og anleggsplassene, m.v. er omfattet av id-

kortforskriftens anvendelsesområde.  

 På den annen side fremgår det av høringsbrevet at man ikke ønsket at plikten til å 

bruke id-kort skulle gjelde for andre fagområder enn dem som tradisjonelt er omfattet av 

definisjonen av bygge- og anleggsarbeid i byggherreforskriften, herunder snekker, murer 

og malerarbeid m.v.
82

 Imidlertid ble det fremhevet i høringsbrevet at virksomheter som 

leverer varer til og fra bygge- og anleggsplasser på fast basis, skal være omfattet av 

forskriftens anvendelsesområde.
83

 Arbeidstilsynet praktiserer også ordningen slik at 

virksomheter som leverer varer til og fra bygge- og anleggsplasser er omfattet av plikten til 

å bruke id-kort, såfremt leveringen skjer på fast reglemessig basis. Videre praktiserer 

Arbeidstilsynet regelverket slik at også andre støttefunksjoner omfattes av plikten til å 

                                                 

80
 Se Forskrift 21.april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 

(byggeherreforskriften). Denne forskriften er opphevet, og avløst av forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om 

sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) som trådte i kraft 1. 

januar 2010. Definisjonen av bygge- eller anleggsarbeid er nå inntatt i forskriftens § 4 a, som i det vesentlige 

viderefører den tidligere definisjonen.  

81
 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 3.  

82
 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 3. 

83
 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 3. 
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bruke id-kort dersom de er fast etablert innenfor anleggets område.
84

 Denne praktiseringen 

av regelverket synes også å ligge klart innenfor ordlyden i id-kortforsriftens § 2, jf. ”arbeid 

som utføres på bygge- og anleggsplasser”. I motsetning til byggherreforskriften § 4 (1) nr. 

8, oppstiller ikke id-kortforskriften noen krav om at arbeidet må ha tilknytning til bygge- 

eller anleggsarbeidet som utføres.   

 Den vide ordlyden i id-kortforskriften § 2 taler som nevnt for at ethvert arbeid som 

utføres på en bygge- og anleggsplass faller inn under forskriftens anvendelsesområde. Sett i 

sammenheng med byggherreforskriften, må det videre kunne legges til grunn at 

virksomheter som utfører arbeid som tradisjonelt er omfattet av bygge- og anleggsarbeid er 

omfattet av id-kortforskriftens virkeområde. I hvilken grad virksomheter som leverer 

støttefunksjoner på bygge- og anleggsplasser er omfattet, synes på bakgrunn av uttalelsene 

i høringsbrevet og arbeidstilsynets praktisering av regelverket å måtte avgjøres på bakgrunn 

av hvilken tilknytning disse har til bygge- og anleggsplassen i form av regelmessighet eller 

om de er fast etablert inne på området.  

2.3.2 Id-kortforskriftens formål  

Det sentrale formålet med plikten til å ha id-kort er å sikre at arbeidstakere og 

enkeltpersonforetak blir sikret mot farer i forbindelse med arbeid på bygge- og 

anleggsplasser. Dette følger for det første av ordlyden i hjemmelsbestemmelsen til 

forskriften, arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) første setning, som gir Arbeidsdepartementet 

hjemmel til å gi forskrift om bruk av id-kort for bransjer hvor det er ”nødvendig eller 

hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet” (HMS). Av 

forarbeidene fremgår det at ordningen skal bidra til å sikre at arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etterleves.
85

 Dette synes også å fremgå av 

id-kortforskriften, som ikke inneholder noen materielle bestemmelser om helse, miljø og 

arbeidsmiljø. Etter id-kortforskriften § 1 er forskriftens formål å ”ivareta sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser”, og av høringsbrevet til forskriften fremgår 

                                                 

84
 Se http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#Hvem_m__ha_ID-kort  

85
 Ot. prp. nr. 77 (2003-2004), s. 21. 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#Hvem_m__ha_ID-kort
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det at ordningen skal bidra til å effektivisere kontrollen med  HMS på byggeplassene.
86

 

Formålet søkes oppnådd ved at id-kortene skal sikre at arbeidstakere og 

enkeltpersonforetak blir vernet mot farer, gjennom å bidra til bedre oversikt og kontroll på 

bygge- og anleggsplassene.
87

 Id-kortene må bæres synlig av både arbeidstaker og 

enkeltpersonforetak, og skal på oppfordring vises til verneombud, tilsynsmyndigheter eller 

byggherrenes koordinator for HMS, jf. id-kortforskriften § 6. Både private og offentlige 

tilsynsmyndigheter har således tilgang til å kunne benytte seg av id-kortene for å føre tilsyn 

med at arbeidsmiljølovens bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø etterleves, og det må 

antas at id-kortene på denne bakgrunn skal bidra til bedre oversikt og kontroll med HMS- 

forholdene på bygge- og anleggsplasser. Etter id-kortforskriften § 4 skal id-kortene 

inneholde opplysninger og arbeidsgivers og arbeidstakers navn, bilde av kortinnehaver 

fødselsdata m.v. Informasjonen i id-kortene vil dermed kunne bidra til å forenkle 

tilsynsoppgavene ved at tilsynsmyndighetene får oversikt over hvilke virksomheter som er 

representert på bygge- og anleggsplassen og deres arbeidstakere. 

Når det gjelder hvilke materielle bestemmelser i arbeidsmiljøloven som id-

kortordningen skal kontrollere, må det sondres mellom arbeidstaker og 

enkeltpersonforetak. For arbeidstakere må ordningen knyttes til arbeidsmiljøloven kapittel 

4, jf. særlig § 4-1 (1), som oppstiller et krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø for 

arbeidstakere. Reglene i kapittel fire pålegger bl.a. arbeidsgiver ansvaret for å sørge for et 

fullt forsvarlig arbeidsmiljø for å ivareta arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Når det 

gjelder enkeltpersonforetak må id-kortordningen antas å skulle sikre etterlevelsen av 

arbeidsmiljøloven § 2-2 som pålegger arbeidsgiver ansvar for andre enn egne ansatte, 

herunder å påse at egen virksomhet er innrettet slik at bl.a. enkeltpersonforetak er sikret et 

fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder sikkerhet, helse og miljø, i forbindelse med arbeid 

som utføres i tilknytning til arbeidsgivers virksomhet.
88

 

 Videre er det et tilsiktet formål at id-kortordningen skal bidra til ”økt seriøsitet” i 

bygge- og anleggsnæringen. Arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) siste setning pålegger offentlige 
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 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 2 
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 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 2. 

88
 Ot. prp. nr. 49 (2004–2005), s. 303 flg, og Alsos m.fl. 2008, s. 38. 
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myndigheter å gi utsteder av id-kort alle opplysninger som er nødvendige for utstedelse av 

id-kort. Av forarbeidene fremgår det at formålet med bestemmelsen er å sikre at id-kortene 

skal bidra til økt seriøsitet, ved at kortutsteder gis hjemmel til å kontrollere at virksomheten 

har gjennomført nødvendige lovpålagte registreringsplikter, og at id-kortene bare skal 

utstedes dersom virksomheten er korrekt registrert. At id-kortordningen skal bidra til økt 

seriøsitet følger også av id-kortforskriften § 3 (2) som angir at vilkårene for utstedelse av 

id-kort er at virksomheten har oppfylt ”nærmere angitte opplysningsplikter til offentlige 

registre”. Forarbeidene til arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) angir ikke hva som er det nærmere 

innholdet i formålet om å skulle gjøre bygge- og anleggsbransjen mer ”seriøs”. Heller ikke 

i høringsbrevet til id-kortforskriften fremgår det eksplisitt hva som menes med at id-

kortene skal bidra til økt seriøsitet. Departementet uttaler imidlertid at id-kortene vil kunne 

gjøre det lettere å skille seriøse virksomheter fra de useriøse, og at ordningen således tar 

sikte på å ramme de som bevisst driver i gråsonen eller utenfor det norske regelverket.
89

 

Det nærmere innholdet i formålet om å bidra til økt seriøsitet synes derfor å være at 

virksomheten har gjennomført lovpålagte registreringsplikter, og formålet må derfor 

klarlegges ut fra hvilke formål de underliggende registreringspliktene forfølger.  

Selv om forskriften ikke angir hvilke offentlige registreringsplikter som må være 

oppfylt, fremgår det av høringsbrevet til forskriften at virksomheten må være registrert i ett 

eller flere av følgende registre; Enhetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, Folkeregisteret, 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og Arbeidsgiver- og arbeidstakeregisteret.
90

 

Flere av disse registrene ivaretar fiskale formål, herunder Arbeidsgiver- og 

arbeidstakeregisteret, SFU og Merverdiavgiftsregisteret. Sett hen til at disse registrene 

ivaretar fiskale formål, kan det hevedes at det nærmere innholdet i å bidra til økt seriøsitet 

er at virksomheten og arbeidstakere er korrekt registrert i disse, og betaler lovpålagte 

skatter- og avgifter i forbindelse med omsetning og arbeid i Norge. Formålet med å skulle 

bidra til økt seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen synes derfor å være å motvirke bruken 
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 Høringsbrev av 20. desember 2006. s. 1-3. 

90
 Høringsbrev av 20. desember 2006. s. 4.  
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av svart arbeid og ulovlig arbeidskraft.
91

 Virksomheter som ikke er registrert i disse 

registrene, kan tilby sine tjenester rimeligere enn de som er registrert og driver lovlig. Id-

kortene blir dermed dokumentasjon på at innehaveren av id-kortet er lovlig registrert og 

arbeider i en virksomhet som er lovlig registrert. 

2.3.3 Vilkår for utstedelse av id-kort 

Som redegjort for ovenfor er hovedvilkåret for å få utstedt id-kort at virksomheten har 

oppfylt lovpålagte registreringsplikter i offentlige registre. I id-kortforskriften § 3 (2) siste 

setning fremgår det at det er opp til departementet å bestemme hvilke registreringsplikter 

som må være oppfylt for at id-kortene kan utstedes. Forskriften gir Arbeidsdepartementet 

adgang til å fastsette hvilke registreringsplikter virksomheten må gjennomføre for å få 

utstedt id-kort. En klar svakhet med dagens bestemmelse er at den verken angir hvilke 

offentlige registreringsplikter som må være oppfylt, eller hvor mange av disse som må 

være oppfylt.
92

 I høringsbrevet til forskriften har departementet tatt utgangspunkt i at et 

eller flere av følgende registreringsplikter må være oppfylt; Enhetsregisteret, 

Merverdiavgiftsregisteret, Folkeregisteret, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 

og Arbeidsgiver- og arbeidstakeregisteret.
93

 Virksomheten trenger derfor ikke å være 

registrert i alle ovennevnte registre for å få utstedt id-kort. Hvilke registreringsplikter som 

må være gjennomført for å få utstedt id-kort, må avgjøres etter andre regler. I forlengelsen 

av dette må det kunne legges til grunn at det bare er registrering i offentlige registre hvor 

tjenesteyteren plikter å registrere seg at registreringen må være gjennomført for at id-kort 

skal bli utstedt. Verken forskriften eller uttalelsene i høringsbrevet synes å skulle pålegge 

tjenesteyteren noen nye registreringsplikter utover det som følger av andre regler.  

                                                 

91
 Uttrykket ”svart arbeid”, brukes bl.a. om virksomheter som utfører næringsvirksomhet uten å betale 

lovpålagte skatter og avgifter til offentlige myndigheter. 

92
 Se Høringsbrev av 8.mars 2010, s 31-32. I forslag til ny § 12 foreslås å kodifisere gjeldende 

registreringskrav. Det kreves at virksomheten er registrert i ett eller flere av følgende registre: 

Enhetsregisteret, Folkeregisteret, Mva- registeret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Samtidig foreslås innført et tilleggskrav til registrering for 

bemanningsforetak ved at de i tillegg skal være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.  

93
 Høringsbrev av 20. desember 2006. s. 4.  
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2.3.4 Når må id-kort være på plass? 

Det er av stor betydning for den som ønsker å utføre et tjenesteoppdrag på bygge- og 

anleggsplasser hvorvidt virksomheten kan påbegynne et oppdrag før id-kortene er mottatt. 

Etter id-kortforskriftens § 3 (1) plikter virksomheten å sørge for at ”alle som utfører 

arbeid på bygge- og anleggsplasser” er i besittelse av et id-kort som er utstedt av en 

kortutsteder som er utpekt av departementet. Etter ordlyden i bestemmelsen er det 

tidspunktet for utførelsen av oppdraget som er avgjørende for når virksomheten plikter å ha 

id-kort, og ikke når virksomheten påtar seg et oppdrag. 

Fordi det er tidspunktet for selve utførelsen av arbeidet som er avgjørende for når 

det stilles krav om id-kort, jf. forskriften § 3, oppstår spørsmålet om det er et absolutt krav 

at id-kortene er utstedt før arbeidet på bygge- og anleggsplassen kan påbegynnes. 

Arbeidsdepartementet legger til grunn i høringsbrevet til id-kortforskriften at det bør være 

mulig for en virksomhet å kunne starte arbeidet før id-kortet er mottatt, mot å fremlegge en 

kvittering på at id-kortet er bestilt. Arbeidstilsynet har også presisert dette på sine 

informasjonssider om id-kort.
 94

 Arbeidet vil da kunne utføres uten id-kort i perioden fra id-

kortene er bestilt frem til kortene er mottatt.
95

 Selv om id-kortene ikke er på plass før 

arbeidet påbegynnes, må virksomheten i alle tilfeller kunne dokumentere at 

søknadsprosessen er påbegynt, hvilke innbærere at virksomheten må ha startet registrering i 

lovpålagte offentlige registre for å kunne oppfylle dokumentasjonskravet om at 

søknadsprosessen er i gang.  

2.3.5 Hvem er pliktsubjektet? 

Hvem som etter id-kortforskriften er ansvarlig, pliktsubjektet, for at det utstedes id-kort 

reguleres i forskriftens § 3 (1) jf. § 2. Etter § 3 (1) fremgår det at ”arbeidsgiver” og 

”enkeltpersonforetak” er pliktige å utstyre alle som arbeider innenfor bygge- og 

anleggsplasser med id-kort. Overtredelse vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil 

tre måneder, jf. id-kortforskriftens § 8. 
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  Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 5. 
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http://www.arbeidstilsynet.no/faktfa.html?tid=95426#Kan_du_p_begynne_arbeidet_f_r_du_har_mottatt_ID-kort_


 30 

2.3.6 Nærmere om utstedelse av id-kort og tidspunktet for registrering i offentlige 

registre. 

I utgangspunktet pålegger ikke id-kortordningen virksomheten noen nye 

registreringsplikter ut over det som følger av annen lovgivning.
96

 Spørsmålet blir her hvilke 

registreringsplikter utenlandske tjenesteytere må gjennomføre, og når disse må være 

gjennomført før id-kort utstedes. 

Av de offentlige registreringspliktene som departementet oppstiller som vilkår for 

utstedelse av id-kort, opplyser Arbeidstilsynet at utenlandske tjenesteytere må være 

registrert i minst tre av disse for å få utstedt id-kort; Enhetsregisteret, Sentralskattekontoret 

for utenlandssaker (SFU) og Merverdiavgiftsregisteret.
97

 Arbeidstilsynets praktisering av 

id-kortordningen viser at disse registreringspliktene må være gjennomført for at 

virksomheten kan påbegynne bestilling av id-kort.
98

  Utenlandske tjenesteytere er de facto 

avskåret fra å påbegynne bestillingen av id-kort før disse registreringspliktene er 

gjennomført. Dette gjelder også tjenesteytere som er etablert i Norge. Forskjellen er 

imidlertid at disse som oftest allerede vil være registrert i disse registrene og følgelig heller 

ikke behøver å gjennomføre de administrative byrdene som kreves for å oppnå registrering 

i de nødvendige registrene. Norske tjenesteytere skal være registrert i; Enhetsregisteret, 

Merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og Arbeidsgiverregisteret. 

 Hva angår kravet om registrering i Enhetsregisteret, så vil redegjørelsen i punkt 3.5 

vise at utenlandske tjenesteytere som ikke tidligere har drevet næringsvirksomhet i Norge, 

heller ikke har registreringsplikt i Enhetsregisteret. Denne gruppen må i stedet benytte seg 

av enhetsregisterlovens bestemmelser om registreringsrett for å bli registrert og tildelt et 

organisasjonsnummer. I dette ligger det at id-kortordningen – indirekte – pålegger 

utenlandske tjenesteytere registreringsplikter utover det som følger av lovgivningen. På 

dette punkt synes derfor Arbeidstilsynets praktisering av regelverket å gå lengre enn det 

som følger av forskriften. Som det ble redegjort for i punkt 2.3.3, er utgangspunktet at det 

bare er registrering i offentlige registre der tjenesteyteren plikter å registrere seg som må 
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 Jf. punkt 2.3.1. 

97
 http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99499/   

98
 https://www.norsik.no/byggekort/RegisterOrderer.aspx  

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99499/
https://www.norsik.no/byggekort/RegisterOrderer.aspx
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være gjennomført for at id-kort skal bli utstedt. Arbeidstilsynets praktisering av regelverket 

vil bli lagt til grunn i den videre drøftelsen. Bakgrunnen for dette er at utenlandske 

tjenesteytere risikerer å måtte benytte seg av registreringsretten for å få id-kort, og dette vil 

kunne få betydning for om id-kortordningen utgjør en restriksjon på tjenestefriheten. 

Selve bestillingen av id-kort skjer i to faser: i den første fasen skal virksomheten 

registrere en bestiller. Bestilleren må være ansatt i virksomheten, hvilket innebærer at 

bestilleren må være en fysisk person.
99

 For virksomheter som ikke sysselsetter 

arbeidstakere, enkeltpersonforetak, må innehaveren av enkeltpersonforetaket registrere seg 

selv som bestiller.
100

 Videre kreves det at bestilleren oppfyller flere kriterier for at han skal 

kunne bli registrert som bestiller for virksomheten.
101

 Dersom virksomheten er registrert i 

Norge, med norske arbeidstakere, må bestilleren være registrert Folkeregisteret, som 

tildeler fysiske personer personnummer. I tillegg må ansettelsesforholdet mellom 

virksomheten og bedriften må være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. De 

samme kravene stilles også til bestillere som er ansatt i en utenlandsk virksomhet. For at 

ansatte i en utenlandsk virksomhet skal bli tildelt D-nummer, tilsvarende norsk 

personnummer, må bestiller være tilmeldt Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), 

og bestillers ansettelsesforhold må være registrert hos SFU. Dette innebærer at den 

utenlandske virksomheten må utpeke en av de ansatte som skal utføre arbeid i Norge som 

bestiller. Videre innebærer registreringen hos SFU at utenlandske arbeidstakere bare kan 

inneha bestillerrollen så lenge de er tilmeldt SFU, hvilke innebærer at virksomheten må 

registrere ny bestiller fra det tidspunkt bestillerens innmeldte arbeidsforhold i Norge 

avsluttes.  

Fra det tidspunktet virksomheten har registrert en bestiller, vil bestilleren være 

ansvarlig for å bestille id-kort til resten av virksomhetens ansatte. Selve bestillingen vil 

kunne skje elektronisk via et nettbasert søknadsskjema eller ved bruk av papirskjemaer.
102 

I 
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 http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99487/  

100
 Se http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99487/ Virksomheten kan både registrer bestiller 

elektronisk, www.byggekort.no eller ved å bruke papirskjema. 
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http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99487/
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http://www.byggekort.no/
https://www.norsik.no/byggekort/info/Guide.aspx
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tilknytning til bestillingen av id-kortet, plikter arbeidsgiver og bestiller å sørge for at det 

blir foretatt en ”nødvendig identitetskontroll” av arbeidstaker, jf. forskriftens § 3 (3). I 

høringsbrevet til forskriften uttaler departementet, at det må kunne legges frem kopi av 

godkjent identifikasjonsdokument, f. eks. førerkort, bankkort, pass m.v.
103

 Kopien av 

identifikasjonsdokumentet skal legges ved bestillingen av kort hos kortutsteder.  

Selve kortutstedelsen finner sted ved at kortutsteder fører kontroll med at 

virksomheten har gjennomført de nødvendige registreringer og innmeldinger i relevante 

offentlige registre. Det er således virksomheten som kontrolleres, herunder om 

virksomheten har registrert sine arbeidstakere korrekt.
104

 

Virksomheten må betale kr. 74,- for hvert kort som bestilles,
105

 og må ha et system 

for å fange opp kort som blir ødelagt eller mistet, jf. id-kortforskriften § 7. 

2.3.7 Id-kortene mottatt – fortsatt kontroll?  

Fra det tidspunkt id-kortene er mottatt foreligger det en plikt for virksomheten til å utstyre 

alle arbeidstakere med id-kort og innehavere av enkelpersonforetak plikter å utstyre seg 

selv med id-kort. I denne perioden vil virksomheten fritt kunne utføre oppdrag på bygge- 

og anleggsplasser i Norge, inntil id-kortets gyldighet utløper. Id-kortet er gyldig i inntil to 

år, men ikke lenger enn ”ansettelsesforholdets lengde”, jf. id-kortforskriftens § 5. Det er 

ikke noen krav om nye id-kort for hvert nytt oppdrag som skal utføres, og det blir derfor 

ikke foretatt noen fortløpende kontroll med at virksomheten forblir registrert i relevante 

offentlige registre. Kontrollen med virksomheten gjøres kun ved tidspunktet for utstedelse. 

2.3.8 Sammenfatning 

Som følge av den norske id-kortordningen plikter tjenesteytere som skal utføre arbeid på 

bygge- og anleggsplassene i Norge å utstyre seg selv eller sine arbeidstakere med id-kort. 

Plikten til å ha id-kort gjelder i utgangspunktet uavhengig av tjenesteoppdragets størrelse 

og varighet, og påhviler den enkelte virksomheten som skal utføre arbeidet. 

                                                 

103
 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 5. 

104
 Rapport fra arbeidsgruppen av 26. juni. 2006, s. 2. 
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 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#Hva_koster_ID-kortet_.  
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 Ifølge id-kortforskriften er formålet å sikre arbeidstakere mot farer ved bl.a. å bedre 

oversikten over aktørene og forenkle Arbeidstilsynets kontroll med HMS-forholdene på 

bygge- og anleggsplassene. Videre fremstår det som klart at vilkårene for å få utstedt id-

kort, herunder at virksomheten er registrert i offentlige registre, skal bidra til økt kontroll 

med virksomhetens overholdelse av norske skatte- og avgiftsregler. Dette skal igjen bidra 

til økt seriøsitet i byggenæringen ved å vanskeliggjøre svart arbeid og samtidig bidra til 

likere konkurransevilkår. 
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3 Norske registreringsordninger og EU/EØS-retten 

3.1 Innledning 

Utenlandske tjenesteytere må være registrert hos Sentralkontoret for utenlandssaker (SFU), 

Merverdiavgiftsregisteret og Enhetsregisteret for å få utstedt id-kort.
106

 Gjennomført 

registrering i disse registrene er derfor en nødvendig forutsetning for at id-kortene skal bli 

utstedt, og derved for at virksomheten skal kunne levere sine tjenester på bygge- og 

anleggsplasser i Norge. 

 I dette kapittelet vil det bli undersøkt nærmere hvilke forutsetninger som må 

foreligge for at utenlandske tjenesteytere skal kunne registrere seg i disse registrene. Dette 

fordrer en undersøkelse av det norske regelverket som regulerer adgangen til å bli 

registrert. I lys av de resultater som fremkommer av gjennomgangen, vil det så bli drøftet 

om forutsetningene for å oppnå registrering i de enkelte registrene i seg selv er forenlig 

med fellesskapsrettens tjenesteregler. Dersom resultatet av denne drøftelsen er at en eller 

flere av disse registreringspliktene i seg selv er uforenlige med EU/EØS-retten, må det 

vurderes hvilke rettslige virkninger dette får for id-kortordningen som sådan. 

 Registreringsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker og 

Merverdiavgiftsregisteret hører inn under den norske skatte- og avgiftspolitikken. Den 

nasjonale skatte- og avgiftspolitikken er i utgangspunktet unntatt fra EØS-avtalens 

virkeområde. I punkt 3.2 vil det derfor bli undersøkt nærmere hvordan nasjonale regler om 

direkte og indirekte beskatning forholder seg til EØS-avtalen. Deretter analyseres de 

enkelte registreringsordningene. I punkt 3.3 vil det bli undersøkt nærmere hva som kreves 

for at utenlandske tjenesteytere skal bli registrert hos Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker (SFU), og om denne registreringsplikten er forenlig med fellesskapsretten. 

                                                 

106
 Punkt 2.3.6. 
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Tilsvarende vil bli gjort for kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, punkt 3.4, og 

Enhetsregisteret punkt 3.5. Konsekvenser for id-kortordningen drøftes i punkt 3.6 

3.2 Betydningen av at skatte- og avgiftspolitikken ikke er en del av EØS-avtalen  

Utgangspunktet etter EØS-avtalen er at den nasjonale skatte- og avgiftspolitikken er unntatt 

fra avtalens virkeområde.
107

 Dette innebærer bl.a. at EUs direktiver og forordninger på 

skatte- og avgiftsområdet faller utenfor EØS-avtalens anvendelsesområde. Både 

Merverdiavgiftsregisteret og ligningsloven § 6-10 er en del av den nasjonale skatte- og 

avgiftspolitikken, og er derfor ikke omfattet av EØS-avtalens målsetning om 

rettshomogenitet.  

 Dette innebærer imidlertid ikke at den nasjonale skatte- og avgiftspolitikken er 

uberørt av EØS-avtalens bestemmelser. Avtalens generelle bestemmelser, og regler gitt i 

medhold av dem, har likevel betydning for innholdet i og praktiseringen av medlemsstatens 

interne skatteregler i den forstand at:  

 

"As a general rule, the tax system of an EFTA State party to the EEA Agreement is not covered by the EEA 

Agreement. The EEA/EFTA States must, however, exercise their taxation power consistent with EEA 

law”.
108

 

 

Nasjonale skatte- og avgiftsregler som virker restriktive på de fire frihetene, herunder 

tjenestereglene, vil kunne være uforenlig med EU/EØS-retten. 

Dette innebærer at registreringspliktene etter ligningsloven § 6-10 og merverdiavgiftsloven 

må vurderes etter de alminnelige tjenestereglene etter traktatretten.
109

 

Utgangspunktet etter dette er at nasjonale skatte- og avgiftsregler, både i EU og 

EØS, er underlagt de rettslige rammer som følger av traktatretten. Det kan imidlertid 

foreligge rettslige relevante forskjeller mellom de to rettssystemene. Dette skyldes at visse 

regelsett, direktiver og forordninger på skatteområdet, er begrenset til å gjelde innenfor EU. 

Et sentralt direktiv innenfor EU er bistandsdirektivet som inneholder bestemmelser om 

                                                 

107
 Se nærmere Sejersted m.fl. 2004, s. 255.  

108
 Se f.eks. EFTA-domstolens avgjørelse E-1/04 (Fokus bank) avsnitt 20. 

109
 Se også sak E-1/04 Fokus bank, avsnitt 41. 
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gjensidig bistand mellom medlemsstatenes kompetente myndigheter på området for direkte 

beskatning.
110

 Medlemsstatene vil med grunnlag i direktivet kunne innehente skatterelaterte 

opplysninger fra skattemyndighetene i en annen medlemsstat. I saker som omhandler 

inngrep i de grunnleggende frihetene har domstolen ikke tillat at hensynet til en effektiv 

skattekontroll kan forsvares, såfremt medlemsstatene kan innhente og kontrollere de 

relevante opplysningene med grunnlag i bistandsdirektivet.
111

  

Bistandsdirektivet er ikke en del av EØS-avtalen. Norge har imidlertid inngått 

skatteavtaler med de fleste andre EØS-statene, og felles for disse er at de normalt 

inneholder en bistandsbestemmelse som er utformet i tråd med OECD art. 26
 112

”Exchange 

of information”.
113

 Praksis fra EU-domstolen viser at innholdet i slike bilaterale 

skatteavtaler er relevant ved anvendelsen av EU-rettens regler om fri bevegelighet.
114

 

I teorien er det fremholdt at plikten til å fremskaffe opplysninger med grunnlag i 

skatteavtalene, på området for direkte beskatning, i det vesentlige er sammenfallende med 

bistandsdirektivet.
115

 Bullen legger til grunn at EØS-avtalen på området for direkte 

beskatning ”(…)neppe åpner for at Norge kan utsette grenseoverskridende aktiviteter for 

negativ særbehandling av hensynet til en effektiv skattekontroll i større grad enn EU-

statene kan seg imellom”.
116

  

 

Sak C-540/07 (Kommisjonen mot Italia) gjaldt italienske skatteregler om kildeskatt på utbytte. De italienske 

reglene medførte at alt utbytte som ble delt ut til ikke-hjemmehørende selskaper var underlagt en mindre 

gunstig beskatning sammenlignet med selskaper hjemmehørende i Italia. Denne forskjellsbehandlingen 

utgjorde en restriksjon på den frie flyt av kapital, jf. EF art. 56 og EØS art. 40, i form av å gjøre det mindre 

attraktivt for selskaper som ikke var etablert i Italia å foreta investeringer i Italia. Italienske myndigheter 

                                                 

110
 Rådets direktiv 77/799 EØF af 10. december 1977 om gjensidig bistand mellem medlemsstaternes 

kompetente myndigheder inden for området direkte skatter. 

111
 Se f.eks sak C-250/95 Futura Participations SA og Singer mot Administration des contributions avsnitt 41 

(etableringsretten), og sak C-136/00 Rolf Dieter Danner avsnitt 49 (tjenesteytelser). 
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 OECD Mønsteravtale http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf  
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 Bull 2002, s. 612. 
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 Bull 2002, s. 612, med henvisning til sak C-80/94 Wielockx, se avsnittene 24–25. 
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 Bullen 2005, s. 553-557. Se også Bull 2002, s.612. 

116
 Bullen 2005, s. 555. 
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begrunnet restriksjonen i hensynet til å bekjempe skattesvik. Av interesse i denne sammenheng er at mens 

ordningen ble ansett for å være uforenlig med EF art. 56, fant domstolen at ordningen var forenlig med EØS 

art. 40. Dommen viser for det første at EØS-avtalen har et snevrere anvendelsesområde enn EU-traktaten, og 

dette vil kunne føre til andre resultater for EØS-land enn for medlemsland innenfor EU. For det andre synes 

dommen å indikere at skatteavtalene ikke gir det samme grunnlaget for utveksling av opplysninger som 

bistandsdirektivet.
117

 Domstolen synes imidlertid å bygge på uriktige opplysninger når den legger til grunn at 

Italia ikke har skatteavtaler som inneholder forpliktelser om gjensidig bistand med Liechtenstein, Island og 

Norge. Dette medfører ikke riktighet, idet artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Italia har en slik 

bestemmelse om gjensidig utveksling av opplysninger.
118

 Skatteavtalen gir tilstrekkelig grunnlag til å 

innhente skatterelaterte opplysninger fra andre medlemsstater.
119

 At domstolen tilsynelatende har basert 

resultatet i dommen på uriktige opplysninger medfører at dommen har en noe begrenset rettskildemessig 

verdi hva angår betydningen av at bistandsdirektivet ikke er en del av EØS-avtalen.   

 

Ovenfor ble det konkludert med at bistandsbestemmelsene i skatteavtalene innenfor 

området direkte beskatning kan benyttes for å innehente skatterelatert informasjon fra 

skatteyters hjemstat.  I forlengelsen av dette må det vurderes om bistandsbestemmelsen i 

skatteavtalen også kan benyttes for å innhente informasjon innenfor området indirekte 

beskatning, herunder merverdiavgift. Utgangspunktet er at skatteavtalene bare gjelder for 

inntekts- og formuesskatter, jf. OECD art. 2. Flere av bestemmelsene i mønsteravtalen er 

imidlertid ikke begrenset av ordlyden i art. 2.
120

 Art. 26 (bistandsbestemmelsen) i 

mønsteravtalen omfatter etter sin ordlyd både informasjon om utveksling av opplysninger 

innenfor området direkte og indirekte skatter.
121

 Utgangspunktet synes således å være at 

bistandsbestemmelsen i skatteavtalen også kan benyttes til å innhente informasjon om 

skatteyter innenfor området indirekte beskatning. 

 Selv om norske myndigheter med grunnlag i skatteavtalene kan innehente skatte- og 

avgiftsopplysninger ved direkte å henvende seg til kompetente myndigheter i tjenesteyters 

(skatteyters) hjemstat, må det presiseres at skatteavtalene bare forplikter statene til å 
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 Zimmer 2010, s. 2-3. 

119
 Zimmer 2010, s. 2-3. 

120
 Zimmer 2011. 

121
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utveksle opplysninger med andre medlemsstater. Skatteavtalene gir med m.a.o. ikke 

nasjonale skattemyndigheter adgang til å innehente skatterelatert informasjon fra skatteyter. 

I dette ligger det at adgangen til å innhente skatterelaterte opplysninger avhenger av at det i 

skatteyters hjemstat finnes de nødvendige internrettslige hjemler til både å innhente og 

utveksle opplysninger om skatteyter.
122

 

 Ved vurderingen av om registreringspliktene etter ligningsloven § 6-10 og 

Merverdiavgiftsregisteret er i overensstemmelse med fellesskapsretten, må det tas hensyn 

til norske myndigheters adgang til å benytte seg av skatteavtalene for å innhente 

skatterelaterte opplysninger fra tjenesteyters (skatteyters) hjemstat. 

 

Mønsteravtalen inneholder også en bestemmelse om bistand i forbindelse med inndrivelse av skatte- og 

avgiftskrav, jf. mønsteravtalen art. 27 ” Assistance in the collection of taxes”. På lik linje med art 26 er heller 

ikke denne begrenset av ordlyden i art. 2.
123

 Utgangspunktet er derfor at norske myndigheter med grunnlag i 

skatteavtalen kan inndrive skatte- og avgiftskrav ved å henvende seg til de kompetente skattemyndigheter i 

skatteyters hjemstat. Dette forutsetter imidlertid at skatteavtalene inneholder bistandsbestemmelser om 

inndrivelse av skatte- og avgiftskrav. I hvor stor grad slike bistandsbestemmelser er inntatt i de skatteavtaler 

Norge har inngått med andre medlemsstater er usikkert. I telefonsamtale med Finansdepartementet 

10.desember 2010 ble det opplyst at bare et fåtall av skatteavtalene Norge har inngått med andre EØS-stater 

inneholder slike bestemmelser. På bakgrunn av denne usikkerheten, og at det faller utenfor for rammene av 

oppgaven å analysere innholdet i disse avtalene nærmere, vil det i det følgende bli lagt til grunn at 

skatteavtalene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å inndrive skatte- og avgiftskrav. 
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3.3 Registreringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

Utenlandsk arbeidskraft ansatt av utenlandsk arbeidsgiver innen bygge- og anleggsbransjen 

skal etter gjeldende forskrift ikke registreres i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
124

 

Denne gruppen skal i stedet rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 

jf. ligningsloven § 6-10.
125

  Arbeidsdepartementet har derfor lagt til grunn at SFU er et 

nødvendig register for å kontrollere om utenlandske virksomheter og deres ansatte er 

korrekt registrert. Dette innebærer at kortutsteder bl.a. skal kontrollere om virksomheten og 

dens ansatte er registrert hos SFU før id-kort kan utstedes.
126

 

3.3.1 Ligningsloven § 6-10 - rettslig plassering og formål 

Utgangspunktet etter ligningsloven er at skatteyter selv skal oppgi de opplysninger som er 

nødvendige for at ligningsmyndighetene skal kunne foreta riktig ligning av skatteyter.
127

 

Plikten til å gi opplysninger om egne forhold reguleres i ligningsloven kapittel fire. Etter 

ligningsloven § 4-2 bokstav a jf. 4-1 påhviler opplysningsplikten alle de som har hatt 

skattepliktig inntekt eller formue i Norge i løpet av inntektsåret. Hovedreglene om når en 

skatteyter har skattepliktig inntekt i Norge finner vi i skatteloven
128

 §§ 2-1 til 2-3. 

Utenlandske selskaper og fysiske personer som har skattepliktig inntekt etter disse 

bestemmelsene har derfor opplysningsplikt om egne forhold etter bestemmelsene i kapittel 

fire.
129

  

Ligningsloven § 6-10 er plassert i ligningsloven kapittel tre om 

kontrollopplysninger og ligningsoppgaver fra tredjemenn. Bestemmelsene i kapittel tre har 

bl.a. som formål å gi ligningsmyndighetene adgang til å føre en effektiv kontroll med de 

opplysninger som skatteyter selv oppgir til ligningsmyndighetene.
130
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 Ligningsloven § 6-10 pålegger alle næringsdrivende og offentlige organ som 

tildeler oppdrag til utenlandske næringsdrivende, en plikt til uoppfordret å gi opplysninger 

om oppdragstaker og alle ansatte oppdragstaker benytter i forbindelse med oppdraget til 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Formålet med rapporteringsplikten må ses 

i sammenheng med hva som kjennetegner grenseoverskridende tjenesteyting. Tjenester er 

av natur ofte midlertidige, og skattemyndighetene i Norge har derfor behov for raskt å 

kunne skaffe seg informasjon og oversikt over hvilke utenlandske tjenesteytere som til 

enhver tid befinner seg i Norge og som utfører skattepliktig aktivitet innenfor det norske 

beskatningsområdet.
131

 Det er antatt at ligningsmyndighetene på bakgrunn av 

rapporteringsplikten får bedre oversikt over utenlandske næringsdrivendes økonomiske 

aktivitet i Norge.
132

 På denne måten er det tiltenkt at ligningsloven § 6-10 skal bidra til å 

motvirke skatte- og avgiftsunndragelse.
133

 Hovedformålet med bestemmelsen synes derfor 

å skulle være en kontrollordning for å motvirke skatte- og avgiftsunndragelse blant 

utenlandske tjenesteytere. 

3.3.2 Nærmere om opplysningsplikten 

3.3.2.1 Oppdragsgiver 

Ligningsloven § 6-10 oppstiller for det første en opplysningsplikt for oppdragsgivere som 

gir oppdrag til utenlandske oppdragstakere. Etter ordlyden er det to grupper som faller inn 

under oppdragsgiverbegrepet: ”næringsdrivende” og ”offentlig organ”, jf. ligningsloven 

§ 6-10 (1).  

Hvem som omfattes av begrepet ”næringsdrivende” er ikke nærmere definert i den 

aktuelle lovbestemmelsen. Det er antatt at uttrykket ”næringsdrivende” i ligningsloven 

§ 6-10 (1) har det samme innhold som andre bestemmelser i ligningsloven og den 

materielle skatteretten.
134

 Austad og Blikra legger til grunn at begrepet næringsdrivende i 

ligningsloven § 6-10 (1) omfatter ”selskap eller person som driver næringsvirksomhet i 
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Norge eller utlandet.”.
135

 
 
Dette innebærer at både nasjonale og utenlandske 

næringsdrivende, som driver hele eller deler av sin virksomhet innenfor det norske 

beskatningsområdet, er opplysningspliktige.
136

 Utenlandske næringsdrivende som gir 

oppdrag til utenlandske oppdragstakere i Norge, vil være pålagt samme opplysningsplikt 

som norske næringsdrivende. Uttrykket ”næringsdrivende” må avgrenses nedad mot 

privatpersoner som ikke driver med næringsvirksomhet. Private personer som gir oppdrag 

til en utenlandsk næringsdrivende vil derfor ikke ha opplysningsplikt etter ligningsloven 

§ 6-10.
137

    

Heller ikke uttrykket ”offentlig organ” er definert i ligningsloven, men på samme 

måte som med uttrykket ”næringsdrivende”, må det antas at begrepet har samme innhold 

som andre bestemmelser i ligningsloven som bruker uttrykket. Sett i sammenheng med 

ligningsloven § 6-13, vil både offentlige myndigheter og offentlige innretninger være 

opplysningspliktige.
138

 Både statlige, fylkeskommunale og kommunale organers tildeling 

av offentlige anbud vil derfor normalt utløse rapporteringsplikt for det offentlige organ som 

tildeler anbudet.
139

 

3.3.2.2 Oppdragstaker 

Ligningsloven § 6-10 (1) siste punktum oppstiller også opplysningsplikt for oppdragstaker 

til å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes i forbindelse med oppdraget. 

Uttrykket oppdragstaker omfatter ”person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i 

utlandet”, jf. ligningsloven § 6-10 (1) første punktum.
140
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 Austad og Blikra 2009, s. 372. 
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se punkt 3.3.5.2. 
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3.3.3 Når inntrer opplysningsplikten?  

Dersom oppdragsgiver er å regne som ”næringsdrivende eller offentlig organ”, utløses 

opplysningsplikten ved at oppdragsgiver ”gir noen et oppdrag”. Ut fra ordlyden kan det 

utledes at opplysningsplikten inntrer ved tildelingen av oppdraget, og ikke når betalingen 

av oppdraget finner sted. Det nærmere tidspunktet for opplysningsplikten reguleres av 

ligningsloven § 6-10 nr. 3 jf. forskriftens § 3 (1) og (2): Opplysningene om oppdragstaker 

skal gis ”snarest” etter at kontrakt er inngått, og senest innen fjorten dager etter at arbeidet 

er påbegynt. Opplysninger om arbeidstakere skal gis senest fjorten dager etter 

”arbeidstakers første arbeidsdag på oppdrag”.
141

 

3.3.4 Hvilke type oppdrag er opplysningspliktige?  

Det sentrale ved denne vurderingen er hvilke type kontrakter som faller inne under 

begrepet ”oppdrag” i ligningsloven § 6-10, da det bare er disse som utløser 

rapporteringsplikt. Hva som menes med uttrykket ”oppdrag” er verken nærmere forklart i 

loven eller i forarbeidene til bestemmelsen. Det er imidlertid antatt i teorien
142

 og gjennom 

SFUs praktisering av bestemmelsen at oppdragsbegrepet både omfatter 

tilvirkningskontrakter og tjenestekontrakter.
143

 Tilvirkningskontrakter er tradisjonelt 

kontrakt om å tilvirke gjenstander, oppføre bygg m.v.
144

 Slike arbeider er typisk for bygge- 

og anleggsnæringen hvor oppdragstaker påtar byggeoppdrag i forbindelse med et 

byggeprosjekt. Rene varekjøp, f. eks. kjøp av ferdigproduserte varer, faller imidlertid 

utenfor oppdragsbegrepet. 

Tjenestekontrakter er avtale om å yte en tjeneste, som f.eks. montering, rådgivende 

konsulenttjenester m.v.
145

 Inn under tjenestekontrakter faller også innleie av arbeidskraft 

(arbeidsutleie).
146

 Oppdragsbegrepet må avgrenses mot ansettelsesforhold. Det å ansette 
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noen fast eller midlertidig faller utenfor oppdragsbegrepet og utløser ikke noen 

opplysningsplikt for arbeidsgiver. 

For oppdrag hvor det avtalte vederlag ikke overstiger ti tusen kroner, er det i 

forskriften til loven gitt et generelt unntak fra rapporteringsplikten.
147

 Unntaket er 

begrunnet i at det for denne typen oppdrag vil være uforholdsmessig ressurskrevende å 

oppfylle rapporteringsplikten, sett i forhold til den nytte opplysningene har for 

skatteetaten.
148

  

3.3.5 Opplysningspliktens omfang 

3.3.5.1 Opplysningspliktens stedlige begrensing 

Oppdragsgivers opplysningsplikt er etter ligningsloven § 6-10 (2) stedlig begrenset til å 

gjelde for ”sted for bygge- og monteringsvirksomhet”, og dersom oppdraget ikke utføres på 

”sted for bygge og monteringsvirksomhet, er opplysningsplikten begrenset til å gjelde ”sted 

som står under oppdragsgivers kontroll”.
149

 

 Uttrykket ”sted for bygge- og monteringsvirksomhet” indikerer klart at tjenesteytere 

som skal levere tjenester på en bygge- og anleggsplass er omfattet av oppdragsgivers 

opplysningsplikt. Selv om forarbeidene ikke presiserer innholdet i uttykket, fremgår det 

imidlertid at det ikke er ment å skulle ha et annet innhold en uttrykket ”plass for bygge- og 

monteringsarbeid” som ble brukt før lovendringen i 2004.
150

 Tidligere praksis er dermed 

relevant for å klarlegge innholdet av uttrykket ”plass for bygge- og monteringsarbeid”. 

Førsund viser i sin artikkel til hvordan uttrykket ”plass for bygge- og monteringsarbeid” ble 

praktisert av SFU.
151

 Han viser til at uttrykket bl.a. omfatter enhver form for nyoppføring 
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av fabrikkbygg, næringsbygg, hytte, bolighus, reparasjon og vedlikehold av bygg, m.v.
152

 

Oppdrag som faller inn under den tradisjonelle definisjonen av bygge- og anleggsarbeid, 

f.eks. snekker- og murerarbeid vil etter dette falle inn under uttrykket ”bygge- og 

monteringsvirksomhet”.  

 På denne bakgrunn må det kunne legges til grunn at uttrykket ”sted for bygge- og 

monteringsarbeid” i det vesentlige er sammenfallende med anvendelsesområdet til id-

kortforskriften § 2, ”arbeid på bygge- og anleggsplasser”. 

 

Utføres oppdraget i Norge, men ikke på et ”sted for bygge- og monteringsvirksomhet”, er 

rapporteringsplikten begrenset til å gjelde oppdrag som utføres på ”sted som står under oppdragstakers 

kontroll”, jf. ligningsloven § 6-10 (2). Hvor grensene for oppdragsgivers kontrollsfære skal trekkes, vil bero 

på en konkret vurdering. I forarbeidene fremgår det at bestemmelsen i første rekke er ment for oppdrag som 

utføres i oppdragsgivers egne lokaler, men at også oppdrag som utføres på sted som oppdragsgiveren faktisk 

eller rettslig disponerer over kan være omfattet.
153

 Dette innebærer bl.a. at oppdrag som utføres utendørs på 

jordbrukseiendom eller kaianlegg vil kunne være omfattet av rapporteringsplikten, mens oppdrag som utføres 

på steder hvor oppdragsgiver ikke har tilgang, f. eks. i oppdragstakers eller underoppdragstakers egne lokaler 

ikke vil utløse opplysningsplikt. Det fremgår videre i forarbeidene at det ikke er av avgjørende betydning om 

oppdragsgiver eier, leier eller på annen måte har eksklusiv bruksrett til stedet oppdraget utføres.
154 

 

3.3.5.2 Opplysningspliktens personelle begrensning 

Ligningsloven § 6-10 (1) oppstiller også en personell begrensning for oppdragsgivers 

opplysningsplikt. Opplysningsplikten gjelder bare for oppdrag gitt til ”personer bosatt i 

utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet”.  

Felles for både ”person bosatt i utlandet” og ”selskap hjemmehørende i utlandet” er 

at det er oppdragstakers skattemessige tilknytning til Norge som er avgjørende for hvilke 

oppdragstakere det skal gis opplysninger om.
155

  Det må derfor tas stilling til om den 

skattemessige tilknytningen skal vurderes etter norske interne skatteregler, eller om det er 

skattereglene i oppdragstakers hjemland som er avgjørende.  
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Uttrykket ”person bosatt i utlandet” er ikke nærmere definert i ligningsloven. Det 

må imidlertid kunne legges til grunn at uttrykket er ment å omfatte selvstendige 

næringsdrivende/enkeltpersonforetak.
156

Austad og Blikra viser i sin artikkel til at uttrykket 

”person bosatt i utlandet” er benyttet andre steder i ligningsloven med forskrifter hvor 

uttrykket omfatter personer som ikke er bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1.
157

 

Hovedregelen etter skatteloven § 2-1 (1) er at alle fysiske personer som er ”bosatt i riket” 

er skattepliktige til Norge.
158

 De nærmere vilkårene for å bli ansett som bosatt reguleres i 

skatteloven § 2-1 (2)-(8). Bl.a. regnes fysiske personer som skattemessig bosatt i Norge 

dersom de i løpet av en tolvmåneders periode oppholder seg i landet mer enn 183 dager, 

eller i løpet av en trettiseks måneders periode mer enn 270 dager, jf. skatteloven § 2-1 (2) 

bokstav a-b. Dette innebærer at utenlandske enkeltpersonforetak vil bli ansett som bosatt i 

Norge dersom de i løpet av en periode på tolv måneder oppholder seg i Norge i mer enn 

183 dager.
159

 Sett i sammenheng med bestemmelsene om utflytting, jf. skatteloven § 2-1 

(3) bokstav a, vil et utenlandsk enkeltpersonforetak kunne oppdrettholde sitt skattemessige 

bosted i Norge, så fremt personen oppholder seg samlet i 61 dager i løpet av inntektsåret i 

Norge.
160

 Personer som oppholder seg midlertidig i Norge, vil kunne anses som 

skattemessig bosatt i Norge ved relativt få og midlertidige opphold i landet. Denne 

forståelsen av uttrykket ”person bosatt i utlandet” vil derfor medføre at flere personer som 

utfører midlertidige oppdrag i Norge ikke er rapporteringspliktig. Dette kan vanskelig sies å 

være i samsvar med formålet til ligningsloven § 6-10, som i hovedsak er ment å omfatte 

kontroll av tjenesteytere som midlertidig driver økonomiske aktivitet i Norge. På bakgrunn 

av dette viser Austad og Blikra i sin artikkel at uttrykket ”person bosatt i utlandet”, jf. 

ligningsloven § 6-10, blir tolket videre ved at uttrykket både omfatter personer som ikke er 
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skattemessig bosatt etter skatteloven § 2-1, og personer som er bosatt etter skatteloven 

§ 2-1, når de samtidig er skattemessig bosatt i utlandet etter dette landets rett.
161

 Dermed 

må oppdragsgiver ved tildelig av oppdrag til utenlandske enkeltpersonforetak, foreta en 

vurdering av oppdragstakers skattemessige tilknytning på bakgrunn av skatteregler som 

gjelder i andre land for å vurdere om det skal gis opplysninger om oppdragstakeren, og det 

må kunne legges til grunn at dette i hovedsak vil være en vurdering av skattereglene i 

tjenesteyters hjemstat. Det vil således kunne by på problemer for oppdragsgiveren å trekke 

grensene for hvilke oppdragstakere det skal gis opplysninger om, og hvilke det ikke skal 

gis opplysninger om.   

Uttrykket ”selskap hjemmehørende i utlandet” viser til en skatterettslig vurdering 

av selskapets tilknytning til Norge etter skatteloven § 2-2.
162

 Utgangspunktet er derfor at 

selskaper som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge etter denne bestemmelsen, er 

opplysningspliktige. Dette innebærer at utenlandske selskaper som utstasjonerer sine 

arbeidstakere til Norge for å utføre arbeid på bygge- og anleggsplasser er 

rapporteringspliktige, og oppdragsgiver er ansvarlig for at både selskapet og dets 

arbeidstakere blir rapportert til SFU.  

Hvorvidt et selskap er ”hjemmehørende i riket” jf. skatteloven § 2-2 (1), beror i 

første rekke på om selskapet reelt sett ledes fra Norge, og da særlig om styret utøver sine 

funksjoner fra Norge.
163

 Det vil også kunne gi en viss veileding å se hen til hvor selskapet 

er stiftet og registrert, men dette er av mindre betydning såfremt selskapets reelle ledelse 

foregår fra Norge. Om det foreligger opplysningsplikt, må derfor måtte avgjøres på 

bakgrunn av materielle kriterier i motsetning til formelle kriterier – f.eks. om selskapet er 

stiftet i utlandet.
164

  

For oppdragsgiver kan det følgelig være vanskelig å avgjøre om et selskap – 

oppdragstaker – er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet.  Selv om det er de 

norske interne skattereglene som er avgjørende for om det foreligger opplysningsplikt om 
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selskapet og dets ansatte, vil det være vanskelig for oppdragsgiver å avgjøre om et selskap 

er skattemessig hjemmehørende i Norge, f.eks. i hvilken grad selskapet reelt ledes fra 

Norge. Dette er informasjon som oppdragsgiver ikke nødvendigvis vil være kjent med og 

som det kan være vanskelig å bringe klarhet i. 

Redegjørelsen viser at grensen for om det foreligger opplysningsplikt om en 

oppdragstaker kan by på store utfordringer for oppdragsgiver å trekke. Dette skyldes at 

oppdragsgiver må ta hensyn til både nasjonale og utenlandske skatteregler for å avgjøre om 

det er opplysningsplikt om et enkeltpersonforetak. Selv om opplysningsplikten for 

selskaper avgjøres etter norske interne skatteregler, vil oppdragsgiver ofte være i en 

situasjon hvor han ikke er i besittelse av den nødvendige informasjon for å avgjøre om 

selskapet faktisk er skattemessig hjemmehørende i utlandet. 

3.3.6 Hva skal det gis opplysninger om?  

Det nærmere innholdet og omfanget av opplysningsplikten følger av ligningsloven § 6-10 

nr. 1. Bestemmelsen angir både rammene for hvem som er opplysningspliktige og hva det 

skal gis opplysninger om. Oppdragsgiver skal gi opplysninger om ”oppdraget og eventuelle 

underoppdrag”. Opplysningsplikten omfatter videre ”opplysninger om 

hovedoppdragsgiveren i kontraktskjeden, oppdragstakeren, og arbeidstakerne som 

oppdragstaker benytter for å utføre oppdraget”.
 
Oppdragstaker skal gi opplysninger om 

”egne arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget”. 

Hovedoppdragsgiver har opplysningsplikt om enhver oppdragstaker i alle ledd i en 

kontraktskjede, såfremt vilkårene etter ligningsloven § 6-10 nr.1 er oppfylt. Både 

oppdragsgiver og oppdragstaker skal gi opplysninger om arbeidstakere tilknyttet oppdraget, 

førstnevnte for hele kontraktskjeden, sistnevnte for egne ansatte. Dersom oppdragstaker 

setter bort hele eller deler av oppdraget, vil han eller hun få en tilsvarende plikt som 

hovedoppdragsgiver til å gi opplysninger om underoppdragstakere.
165

 Denne ordningen 

innebærer at flere parter i samme kontraktskjede kan bli pliktige til å gi opplysninger om 

samme forhold. Forskriftens § 5 gir derfor adgang til at det kan inngås avtale mellom 

oppdragsgivere i flere ledd og mellom oppdragsgivere og oppdragstakere, om at bare en av 
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dem skal gi opplysning til skattemyndighetene.
166

 En slik avtale vil imidlertid ikke frita 

noen av partene for ansvar, jf. forskriftens § 5 siste punktum.
167

 Hovedoppdragsgiver og 

leddende nedover vil, tross avtale, fremdeles være ansvarlig for at opplysningene faktisk 

blir innrapportert til skattemyndighetene.  

Foreligger det opplysningsplikt om en oppdragstaker, skal det gis opplysninger om 

alle arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget, uavhengig av arbeidstakeres bosted 

og nasjonalitet.
168

 Opplysningsplikten omfatter da også eventuelle norske arbeidstakere 

som jobber på oppdraget og som er ansatt hos en opplysningspliktig oppdragstaker.  

Omfanget av opplysningsplikten medfører at oppdragsgiver for hvert oppdrag han 

gir må undersøke om oppdragstaker, og eventuelle underoppdragstakere, er skattemessig 

bosatt eller hjemmehørende i utlandet. Dersom det er tilfellet, må oppdragsgiver i tillegg 

klarlegge omfanget av opplysningsplikten i kontraktskjeden, og er videre ansvarlig for å 

fremskaffe de opplysninger som skal gis om de enkelte oppdragstakere og deres ansatte. 

Opplysningsplikten etter ligningsloven § 6-10 vil således kunne være både ressurskrevende 

og praktisk vanskelig for oppdragsgiver å oppfylle.
169

   

3.3.7 Oppdragsgivers økonomiske risiko ved misligholdt opplysningsplikt  

Dersom oppdragsgiver misligholder sin opplysningsplikt og/eller oversitter fristen for å 

inngi informasjonen, oppstiller ligningloven §§ 10–6, 10-7 og 10-8 hjemmel for å pålegge 

oppdragsgiver økonomiske sanksjoner. 

Etter ligningsloven § 10-6 (1) kan oppdragsgiver bli pålagt en løpende tvangsmulkt 

inntil opplysningsplikten er korrekt oppfylt. Opplysningsplikten påhviler oppdragsgiver, og 

                                                 

166
Forskrift 15.august 2008 nr. 929 om oppdragsgivers og oppdragstaker opplysningsplikt. 

167
 Se ligningsloven § 10-6, § 10-7 og § 10-8. 

168
 Ot.prp. nr.31 (2007–2008) s. 34-35. 

169
 Selve rapporteringen finner sted ved at opplysningene rapporteres inn på et fastsatt skjema, RF-1199. RF-

1199 benyttes både til rapportering av oppdragstakere og ved rapportering av arbeidstakere. Skjemaet kan 

enten sendes pr. post til SFU eller elektronisk ved å bruke Altinn.no. se 

http://www.skatteetaten.no/Bibliotek/Publikasjoner/Temabrev-fra-Sentralskattekontoret-for-

utenlandssaker/Oppdragsgivers-og-oppdragstakers-opplysningsplikt/ 
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det er derfor nærliggende å forstå tvangsmulkten som en sanksjon for å fremtvinge 

kontrollopplysninger om andre skatteytere.
170

 

Ved siden av å kunne bli pålagt tvangsmulkt, gir ligningloven § 10-7 (1) hjemmel 

til å holde oppdragsgiver, som grovt uaktsomt eller forsettlig misligholder 

opplysningsplikten, ansvarlig for oppdragstakers forfalte, men ikke innbetalte skatt, 

arbeidsgiversavgift eller forskuddstrekk. Ansvaret omfatter alle oppdragstakere i 

kontraktskjeden, såfremt vilkårene for opplysningsplikt for oppdragstaker etter 

ligningsloven § 6-10 er oppfylt.
171

 Det fremgår av forarbeidene at det å ansvarliggjøre 

oppdragsgiver for oppdragstakers forpliktelser er ment å forebygge skatteunndragelser og 

sikre en effektiv skatteinnkrevning.
172

 Sett hen til at oppdragsgiver ikke kan fri seg fra 

ansvaret, jf. forskriften § 5, vil oppdragsgivere kunne risikere et omfattende økonomisk 

ansvar. 

 Endelig gir ligningsloven § 10-8 hjemmel for å ilegge oppdragsgiver gebyr ved for 

sent eller ikke innleverte opplysninger etter ligningsloven § 6-10. Av forskriften
173

 til 

bestemmelsen § 2, fremgår det at for den som ikke oppfyller opplysningsplikten etter 

ligningsloven § 6-10 nr. 1 og 2 jf, nr.3, kan fastsettes et gebyr til kr 150 pr. dag for 

manglende opplysninger om oppdragstaker, begrenset til kr 75.000 for hver slik 

forsømmelse, og til kr 30 pr. dag for manglende opplysninger om arbeidstaker, begrenset til 

kr 15.000 for hver slik forsømmelse.  

 Misligholdt opplysningsplikt medfører altså at oppdragsgiver risikerer å komme i 

økonomisk ansvar i form av solidaransvar, tvangsmulkt, og gebyr. Særlig må det antas at 

solidaransvaret etter ligningsloven § 10-7 vil kunne ramme oppdragsgiver hardt. 

                                                 

170
Se Harboe 2005, s 521-522. 

171
 Se Ot.prp. nr. 39 (2007-2008) s. 39 og Harboe 2005, s. 524. 

172
 Se Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) s. 38-39. 

173
 Forskrift av 14.juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter 

ligningsloven § 6-10 nr. 1 og 2, jf. nr.3.  
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3.3.8 Sammenfatning ligningsloven § 6-10 

Redegjørelsen viser at oppdragsgiver er pålagt en omfatende opplysningsplikt ved tildeling 

av oppdrag til utenlandske tjenesteytere. For oppdragsgiver vil det som nevnt både kunne 

være vanskelig å avgjøre om det foreligger opplysningsplikt om en oppdragstaker, og å 

holde oversikt over alle opplysningspliktige oppdragstakere i kontraktskjeden. 

Misligholdes opplysningsplikten kan oppdragsgiver pålegges økonomiske sanksjoner.  

Tildeles oppdraget en oppdragsgiver som er skattemessig hjemmehørende i Norge, 

reduseres oppdragsgivers administrative kostnader og risikoen for å bli pålagt økonomiske 

sanksjoner. Spørsmålet i det videre blir derfor om oppdragsgivers opplysningsplikt og 

sanksjonsbestemmelsene utgjør en restriksjon på utenlandske tjenesteyteres adgang til å 

eksportere tjenester til Norge. 

3.3.9 Utgjør rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 og 

sanksjonsbestemmelsene en restriksjon på tjenestereglene?  

Praksis fra EU-domstolen viser at nasjonale regler som utgjør et insentiv til ikke å benytte 

seg av tjenesteytere som er etablert i et annet medlemsland, kan utgjøre en restriksjon på 

tjenestereglene. I sak C-433/04 (Kommisjonen mot Belgia), var spørsmålet om en nasjonal 

ordning som skulle ivareta hensynet til effektiv skattekontroll og til å bekjempe 

skatteunndragelse, var i strid med tjenestereglene. Etter belgisk rett var det et krav for alle 

virksomheter som skulle levere tjenester til byggenæringen i Belgia å være registrert i et 

særskilt register. Selv om manglede registrering ikke medførte at oppdragstaker ble 

ekskludert fra å kunne tilby sine tjenester, medførte manglende registrering at en 

oppdragsgiver som benyttet seg av en uregistrert oppdragstaker ble solidarisk ansvarlig for 

oppdragstakers eventuelle skatte- og avgiftsgjeld med inntil 35 % av kontraktsbeløpet. Selv 

om den belgiske registreringsordningen var opprinnelsesnøytral (både belgiske og 

utenlandske næringsdrivende måtte være registrert) var det i hovedsak utenlandske 

næringsdrivende som ikke var registret.
174

 Domstolen uttalte at de belgiske reglene 

utgjorde en restriksjon fordi de nasjonale bestemmelsene:  

 

                                                 

174
 Forslag til avgjørelse fra Generaladvokat Antonio Tizzano, avsnitt 36. 
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”(… )kan afholde denne opdragsgiver eller entreprenør fra at anvende tjenesteydelser fra en tjenesteyder, der 

ikke er registreret og ikke er etableret i Belgien, og som lovligt leverer identiske ydelser i den medlemsstat, 

hvor han er etableret. Selv om det solidariske ansvar ganske vist finder anvendelse uden forskel i tilfælde af 

anvendelse af en ikke-registreret tjenesteyder, uanset om denne er etableret i Belgien eller en anden 

medlemsstat, må det ikke desto mindre fastslås, at den omtvistede bestemmelse vanskeliggør adgangen til det 

belgiske marked, selv om tjenesteydere, der ikke er registreret og ikke er etableret i Belgien, ikke fratages 

muligheden for at levere deres tjenesteydelser her.”
175

 

 

Utgangspunktet etter dette er at nasjonale regler som gjør det mindre attraktivt å benytte 

seg av tjenesteytere som er etablert i et annet medlemsland kan bli ansett å utgjøre en 

restriksjon på tjenestefriheten.
176

 Slik redegjort for i ovenfor, medfører rapporteringsplikten 

at oppdragsgiver blir påført en omfattende rapporteringsplikt ved tildeling av 

tjenesteoppdrag til utenlandske tjenesteytere. Rapporteringsplikten omfatter i 

utgangspunktet alle ledd i kontraktskjeden, og oppdragsgiver må dermed ha rutiner for å 

fange opp alle rapporteringspliktige oppdragstakere i kontraktskjeden. 

Rapporteringsplikten vil derfor kunne bli ressurskrevende for oppdragsgiver å oppfylle. 

Misligholdes opplysningsplikten bærer oppdragsgiver risikoen for å bli pålagt økonomiske 

sanksjoner. Oppdragsgiver kan ikke fri seg fra dette ansvaret og risikerer å bli påført et 

omfattende økonomisk ansvar for urapporterte oppdragsgivere i hele kontraktskjeden. 

Tildeles oppdraget til en ikke rapporteringspliktig oppdragstaker, som hovedsakelig vil 

være en tjenesteyter som er etablert i Norge, reduseres oppdragsgivers administrative 

kostnader og risikoen for å bli pålagt økonomiske sanksjoner. Rapporteringsplikten og 

solidaransvaret gjør det derfor mindre attraktivt å tildele oppdrag til tjenesteytere som er 

etablert i andre medlemsland. Dermed vanskeliggjøres adgangen til det norske 

tjenestemarkedet for denne gruppen, og konsekvensen av dette er at de norske reglene 

utgjør en restriksjon på tjenestefriheten. 

                                                 

175
 Sak C-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 31. 

176
 Se også sak C-55/98 Vestergaard, avsnittene 21 og 22 og sak C-60/03 Wolff & Müller, avsnitt 14. 
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3.3.10 Kan tiltakene begrunnes i legitime hensyn? 

Rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 skal bidra til at norske skattemyndigheter 

får informasjon og oversikt over hvilke utenlandske tjenesteytere som til enhver tid 

befinner seg i Norge og utfører skattepliktig aktivitet innenfor det norske 

beskatningsområdet. Samtidig skal oppdragsgivers solidaransvar bidra til at norske 

myndigheter får sikret og inndrevet sine skattekrav som de måtte ha mot utenlandske 

tjenesteytere. 

Begge disse formålene er legitime hensyn. Både hensynet til å bekjempe 

skatteunndragelse og hensynet en effektiv skattekontroll, kan begrunne at det gjøres 

inngrep i tjenestefriheten.
177

 Når tiltaket kan begrunnes i legitime hensyn, må det videre 

vurderes om det er egnet, nødvendig og proporsjonalt for å kunne opprettholdes.  

3.3.11 Er rapporteringsplikten og sanksjonsbestemmelsene proporsjonale tiltak?  

Det må kunne legges til grunn at kravet om egnethet er oppfylt. Rapporteringsplikten 

innebærer at norske skattemyndigheter får oversikt over hvilke utenlandske tjenesteytere 

som til enhver tid driver skattepliktig aktivetet i Norge, og solidaransvaret vil bidra til at 

skattemyndighetene får sikret sine skatte- og avgiftskrav. Følgen av dette er at både 

rapporteringsplikten og solidaransvaret må sies å være egnet til å ivareta hensynet til en 

effektiv skattekontroll og hensynet til å motvirke skatteunndragelse.
178

 

Det må videre tas stilling til om rapporteringsplikten og solidaransvaret går lenger 

enn det som er nødvendig for å ivareta de legitime hensynene. Vurderingstemaet er da 

hvorvidt hensynene til en effektiv skattekontroll og å motvirke skatteunndragelse kan 

ivaretas på måter som virker mindre restriktive på tjenestefriheten.
179

  

                                                 

177
 Se f. eks. sak C-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 35. 

178
 Arnesen 2004, s. 4.  

179
 Se Bullen 2005, s. 550 flg. De fleste saker hvor skattekontrollhensyn har blitt påropt for å rettferdiggjøre et 

inngrep i de grunnleggende friheter, har som regel vært i forbindelse med saker hvor skatteyteren har blitt 

nektet en aktuell skattefordel. Rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 medfører en økt 

rapporteringsbyrde for oppdragsgiver, og er dermed av en annen art enn de sakene som har vært oppe i 

rettspraksis. 
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 Praksis fra EU-domstolen viser at  denne vurderingen må gjøres konkret.
180

 Når det 

gjelder rapporteringsplikten, må det ses hen til norske skattemyndigheters mulighet til å 

innhente skatterelaterte opplsyninger fra andre medlemsstater med grunnlag i 

samarbeidsordninger om informasjonsutveksling.
181

 

Slik det har fremgått av redegjørelsen i punkt 3.2, vil bistandsbestemmelsene om 

informasjonsutveksling i skatteavtalene gi norske myndigheter grunnlag til å innhente 

skatterelatert informasjon ved direkte å henvende seg til kompetente myndigheter i 

skatteyters hjemstat. De samarbeidsordninger skatteavtalene gir, må derfor hensynstas i 

nødvendighetsvurderingen.   

    

Norge har også ratifisert en Europarådskonvensjon om gjensidig administrativ bistand i skattesaker,
182

 den 

såkalte bistandskonvensjonen. Konvensjonen inneholder regler om både utveksling av opplysninger og 

bistand av innfordring.
183

 I 2004 var konvensjonen ratifisert av åtte EØS-stater.
184

 I saker som omhandler 

skattekontroll, vil dermed Norge kunne bruke konvensjonen for å innhente skatteopplysninger fra andre 

medlemsland som er tilsluttet konvensjonen.  

 

Hvorvidt rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 er i overensstemmelse med 

nødvendighetskravet, avhenger av om det finnes alternative tiltak som ivaretar de legitime 

hensyn, og om disse tiltakene er minst like effektive for å oppnå målsetningen, som dagens 

bestemmelser skal sikre.
185

 

 Et alternativ til dagens rapporteringsplikt kan være å pålegge oppdragstaker direkte 

rapporteringsplikt, og supplere denne gjennom å innhente informasjon fra hjemstatens 

                                                 

180
 Eks Se f.eks. sak C-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 39–40.   

181
  F.eks. Rådsdirektiv 77/799/EØF av 19.desember 1977. Se f. eks sakene C-250/95 Futura Participations 

SA og Singer mot Administration des contributions, avsnitt 41, sak C-55/98 Vestergaard, avsnittene 26-27 og 

sak C-136/00 Rolf Dieter Danner, avsnittene 49–51. 

182
 Konvensjon av 25. januar 1988 om gjensidig administrativ bistand i skattesaker. 

183
 Zimmer 2009 (a), s. 52. 

184
 Bullen 2005,s. 554. 

185
 Sak E-3/06 Landbrokers Ltd, avsnitt 58. 
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kompetente myndigheter i medhold av skatteavtalene.
186

 På bakgrunn av disse 

opplysningene vil norske ligningsmyndigheter kunne få oversikt over hvilke utenlandske 

oppdragstakere som til enhver tid befinner seg i Norge og utøver økonomisk aktivitet. 

Denne ordningen vil trolig utgjøre et mindre inngrep i tjenestefriheten ved at byrdene med 

rapporteringsplikten flyttes over på oppdragstaker, og oppdragsgiver vil i så tilfelle ikke 

være ansvarlig for å rapportere inn alle rapporteringspliktige oppdragstakere i 

kontraktskjeden. Rapporteringsplikten vil derfor ikke utgjøre et disinsentiv for 

oppdragsgiver til å kontrahere med utenlandske tjenesteytere.
187

  

 Avgjørende for om dagens rapporteringsplikt er i overensstemmelse med kravet til 

nødvendighet blir derfor om det alternative tiltaket er minst like effektivt til å oppnå målet 

som dagens rapporteringsplikt skal sikre.  

Selv om et alternativt tiltak der oppdragstaker pålegges opplysningsplikt direkte, vil 

kunne gi ligningsmyndighetene oversikt og informasjon om utenlandske tjenesteytere og 

deres ansatte, vil ordningen trolig ikke være like effektiv som dagens rapporteringsordning. 

For det første vises det til at bestemmelsene i ligningsloven kapittel seks regulerer 

ligningsmyndighetens adgang til å innhente kontrollopplysninger fra tredjepersoner for å 

sikre kontrollen av skatteyters selvangivelser og andre oppgaver til bruk ved deres 

ligning.
188

 Bestemmelsene i kapittelet, herunder § 6-10, forutsetter således medvirkning fra 

tredjeperson for å sikre at utenlandske oppdragstakere gir korrekte opplysninger til norske 

ligningsmyndigheter. På grunn av manglende evne og svikt i rutinene med å gi korrekte 

opplysninger i egenoppgaver, er det nødvendig å ha et system for å supplere og kontrollere 

de opplysningene som oppdragstakere gir til norske ligningsmyndigheter.
189

 For det andre 

skal også påpekes at informasjonsutveksling gjennom bistandsklausulene i skatteavtalene 

er informasjon som vil komme i ettertid, mens rapporteringsreglene etter ligningsloven 

bidrar til at norske skattemyndigheter på et tidligere tidspunkt får tilgang til relevant 
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 Arnesen 2004, s. 5–6.  
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 Se f. eks sak C-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnittene 39–40. I denne retning se også sak C-136/00 

Danner, avsnitt. 50.  
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189
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informasjon.
190

 Til dette må det også bemerkes at de opplysningene som oppdragstager 

oppgir til etableringslandets myndigheter, mest trolig er informasjon som kommer direkte 

fra oppdragstaker selv. De kontrollopplysninger norske myndigheter får tilgang til stammer 

ikke fra tredjepersoner, og de må dermed legge til grunn kontrollopplysninger som 

oppdragstaker selv har oppgitt til etableringslandets skattemyndigheter.   

 I lys av dette vil den skisserte alternative ordning der oppdragstaker pålegges 

rapporteringsplikten direkte, supplert med informasjon fra etableringslandets myndigheter, 

ikke være like effektivt for å ivareta hensynet til en effektiv skattekontroll. På denne 

bakgrunn kan det sies at rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 ikke går ut over det 

som er nødvendig for å ivareta ordningens formål.  

 Når det gjelder oppdragsgivers solidaransvar for oppdragtakerens skatter og avgifter 

jf. ligningsloven § 10-7, må det også her vurderes om det finnes alternative tiltak som 

virker mindre restriktive på tjenestefriheten, samtidig som hensynet til skattekontroll blir 

ivaretatt på samme måte som dagens regler. Et alternativt tiltak vil kunne være at 

oppdragsgiver kan fri seg fra solidaransvaret ved å sette oppdragstakers avtalte vederlag 

inn på en sperret konto som først kan åpnes etter avtale med norske skattemyndigheter.
191

 

Ved at oppdragsgiver på denne måten kan fri seg fra risikoen med å måtte betale det beløp 

oppdragsgiver skylder av skatter og avgifter, vil dette tiltak ikke utgjøre et insentiv for 

oppdragsgiver til ikke å tildele oppdraget til utenlandske tjenesteytere. På den annen side er 

det ikke gitt at dette tiltaket vil virke mindre restriktivt på tjenestefriheten. Denne løsningen 

innebærer at oppdragstaker fratas muligheten til å disponere over det avtalte vederlag før 

det er avklart med norske myndigheter at oppdragstaker ikke er skyldig i skatter og 

avgifter. I sak C-433/04 (Kommisjonen mot Belgia) var oppdragsgiver forpliktet til å 

tilbakeholde 15 % av kontraktsbeløpet og overføre dette til belgiske myndigheter. 

Domstolen viste til at dette utgjorde en restriksjon på tjenestefriheten ved at oppdragsgiver 

ikke fikk disponere over hele kontraktsvederlaget, med den følge at utenlandske 

tjenesteytere kunne avstå fra å tilby sine tjenester i Belgia.
192

 På bakgrunn av uttalelsene til 
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 Rapport fra arbeidsgruppe 9. juni 2006, s. 41-42. 
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domstolen kan det hevdes at overnevnte tiltak ikke virker mindre restriktivt på 

tjenestefriheten, og følgen av dette er at dagens regler om solidaransvar ikke går lenger enn 

nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv skattekontroll.  

Endelig må det tas stilling til om rapporteringsplikten og solidaransvaret oppfyller 

kravet om forholdsmessighet i snever forstand. Vurderingsnormen blir her om det inngrep 

som tiltakene gjør i tjenestefriheten fremstår som uforholdmessige i forhold til de legitime 

hensyn som de skal ivareta.
193

 Utgangspunktet for denne vurderingen synes å måtte være 

det samlede inngrep disse tiltakene gjør i tjenestefriheten Bakgrunnen for dette er at 

byrdene som rapporteringsplikten påfører oppdragsgiver, ved tildeling av tjenesteoppdrag 

til utenlandske tjenesteytere, forsterkes ved at oppdragsgiver også risikerer å måtte bære de 

økonomiske omkostningene som solidaransvaret representerer dersom rapporteringsplikten 

misligholdes.
194

 Summen av de byrder disse tiltakene påfører oppdragsgiver, vil derfor 

veltes over på utenlandske oppdragstakere i form av at markedsadgangen for denne 

gruppen vanskeliggjøres.  

Som nevnt tidligere, pkt 1.4.2.2, er medlemsstatene innvilget en viss skjønnsmargin 

til selv å bestemme hvor høyt beskyttelsesnivået skal være for å sikre et legitimt hensyn.
195

 

Domstolen krever imidlertid at beskyttelsesnivået er konsekvent gjennomført.
196

 Dersom 

en medlemsstat legger til grunn et lavere beskyttelsesnivå sammenlignet med tilsvarende 

problemstilling på et sammenlignbart område, vil medlemsstaten ikke kunne kreve det 

høyere beskyttelsesnivået lagt til grunn hvis dette fører til en handelshindring.
197

 Dette 

synes å ha en side til ligningsloven § 6-10 og solidaransvaret.  

Oppdragsgivers rapporteringsplikt omfatter alle oppdragstakere som er skattemessig 

bosatt/hjemmehørende i utlandet uavhengig av hvor lang og fast tilknyttning disse har til 

Norge. Ikke-hjemmehørende/bosatte tjenesteytre som leverer tjenester på fast basis i Norge 
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 Sejersted m.fl 2004, s. 455.  
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 I denne retning se sak c-433/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 41. 
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 Se også Bull 2002, s. 598 flg. 
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 Bull 2002, s. 603 flg. Med henvisning til sak C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
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og over et lengre tidsrom, vil ofte være like kjent for norske skattemyndigheter som 

tjenesteytere som er skattemessig bosatt i Norge.  All den tid norske skattemyndigheter 

klarer å ivareta hensynet til en effektiv skattekontroll og hensynet til å motvirke 

skatteunndragelse ovenfor tjenesteytere som er skattemessig hjemmehørende i Norge, uten 

å måtte benytte seg av tiltak som er like inngripende i tjenestefriheten som 

rapporteringsplikten og solidaransvaret, kan det hevdes at det beskyttelsesnivå som disse 

tiltakene oppstiller ikke er konsekvent gjennomført.  På dette punkt synes derfor 

ligningsloven § 6-10 og sanksjonsbestemmelsene å utgjøre et uforholdsmessig inngrep i 

tjenestefriheten. Dette innebærer at tiltakene på dette punkt er i strid med EU/EØS-rettens 

artikkel 36. 

Annerledes kan det tenkes å være for utenlandske tjenesteytere som ikke har samme 

grad av tilknytning til Norge. Denne gruppen tjenesteytere vil som oftest ikke være kjent 

for norske ligningsmyndigheter og vil dermed være i en annen situasjon. Det må derfor 

antas at norske skattemyndigheter har en særlig sterk interesse i å føre kontroll med denne 

gruppen tjenesteytere. Det må likevel vurderes om tiltaket er uforholdsmessig i snever 

forstand.  

Praksis fra EU-domstolen viser at det på ikke kan gjøres inngrep i de grunnleggende 

friheter ut fra generelle formodninger om at utenlandske rettsubjekter vil benytte seg av 

muligheten til å begå skatteunndragelse og/eller skattesvik i vertsstaten.
198

 Selv om 

rapporteringsplikten og solidaransvaret i visse tilfeller fanger opp tjenesteytere hvis 

intensjon er å begå skatteunndragelse, er reglene ikke begrenset til å gjelde for disse 

tilfellene. Reglene gjelder generelt og synes dermed å bygge på en slik generell formodning 

om at alle rettsubjekter som er skattemessig hjemmehørende i utlandet vil benytte seg av 

sjansen til å begå skatteunndragelse dersom muligheten byr seg.
199

  

Rapporteringsreglene og solidaransvaret kan derfor anses å utgjøre et uforholdsmessig 

inngrep i tjenestefriheten også for de tjenesteytere som ikke har fast og langvarig 

tilknytning til Norge, og vil dermed være i strid med EU/EØS-retten. 

                                                 

198
 Se f. eks. sak C-478/98 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 45. 

199
 Bull 2002, s. 610–613. 
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3.4 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret 

Etter merverdiavgiftsloven § 2-1 (1) skal ”næringsdrivende og offentlige organ” på visse 

vilkår registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.
200

 Registrering i merverdiavgiftsregisteret 

utløser flere rettigheter og plikter for den næringsdrivende. Den viktigste plikten for 

næringsdrivende er å beregne og betale merverdiavgift av den avgiftspliktige omsetning, 

samtidig som det gis rett til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift.
201

  

Bakgrunnen for at virksomheter som ønsker utsted id-kort skal være registrert i 

merverdiavgiftsregisteret, antas å være at det skal føres kontroll med at virksomheten 

betaler lovpålagt merverdiavgift av den omsetning som fortas i Norge.  

 I det videre vil det bli redegjort nærmere for de materielle kravene som må 

foreligge for at utenlandske tjenesteytere skal kunne registrere seg i 

Merverdiavgiftsregisteret, og drøftet om disse er i overensstemmelse med fellesskapsretten.  

3.4.1 Hvem skal registreres? 

Merverdiavgiftsloven § 2-1 (1) angir vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
 

Etter bestemmelsens første ledd skal ”næringsdrivende og offentlig virksomhet” registreres 

i Merverdiavgiftsregisteret fra og med det tidspunkt den avgiftspliktiges ”omsetning eller 

uttak” overstiger kr 50.000 i en tolvmåneders periode.  

Merverdiavgiftsloven har ingen definisjon av uttrykket ”næringsdrivende”. Plikten 

til registrering oppstår først når det utøves næringsvirksomhet i Norge, og hvorvidt dette 

kravet er oppfylt beror på en konkret helhetsvurdering.
202

 Spørsmålet blir dermed om 

utenlandske tjenesteytere som utfører midlertidige tjenesteoppdrag i Norge, kan sies å drive 

næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand.  Om den nærmere vurderingen av om 

det foreligger næringsvirksomhet uttaler Skattetaten generelt at denne: 

 

                                                 

200
 Lov 19.juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).  

201
 Willumsen 2010, s. 62-63. 

202
 Se Christiansen 2010 (note 20) kommentar til merverdiavgiftsloven § 2-1.  
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 ”vil stor sett være den samme som foretas i relasjon til skattelovgivningen og folketrygdloven. Dette 

innebærer at virksomheten/aktiviteten må være av et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd i 

overskuelig fremtid og drives for eierens egen regning og risiko. Tidsperspektivet er bransjeavhengig”.
203

  

 

Det må etter dette kunne legges til grunn at utenlandske tjenesteytere som utfører 

enkeltstående oppdrag i Norge av lengre varighet i all hovedsak er å regne som 

”næringsdrivende” etter merverdiavgiftsloven. På den annen side skal det bemerkes at 

tjenesteoppdrag av natur er midlertidige, og det kan i den forbindelse stilles spørsmål ved 

om enkeltstående tjenesteoppdrag av kortere varighet er å regne som næringsvirksomhet 

etter merverdiavgiftsloven. Når det gjelder forståelsen av begrepet ”næringsdrivende” har 

Gjems-Onstad fremholdt at:  

 

”[b]egrepet næringsdrivende forutsetter omsetning av en viss varighet.” Og uttaler videre at ”[u]tlendingers 

kortvarige utleie av driftsmidler til Norge kan medføre avgiftsplikt. En enkeltstående kontrakt kan altså 

medføre klassifisering som næringsvirksomhet bare den har en viss varighet. Samtidig kan enkeltstående og 

kortvarige salg, selv over registreringsgrensen, ikke uten videre kvalifisere som næringsvirksomhet etter 

merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Det er vanskelig å trekke en nærmere grense.”
204

  

 

Utenlandske tjenesteytere som utførere enkeltstående kortvarige oppdrag i Norge, vil derfor 

kunne komme i den situasjon at de ikke anses å drive ”næringsvirksomhet” i Norge. 

Dersom de ikke må beregne merverdiavgift av omsetningen, vil utenlandske tjenesteytere 

kunne tilby sine tjenester billigere enn andre aktører på markedet. Dette kan gi en 

konkurransevridning i favør utenlandske tjenesteytere. For å unngå uheldige 

konkurransevridninger har Willumsen lagt til grunn at ”[d]ersom det foreligger omsetning 

av avgiftspliktige varer eller tjenester, og registreringsgrensen i mval. § 2-1 første ledd er 

passert, vil man i forhold til merverdiavgiftsloven normalt konkludere med at det foreligger 

næringsvirksomhet.”
205

 Legges denne forståelsen til grunn, vil utenlandske tjenesteytere på 

kortvarige enkeltstående oppdrag i Norge i all hovedsak drive ”næringsvirksomhet” etter 

                                                 

203
 Se Merverdiavgiftshåndboken 2010, s. 62. 

204
 Se Gjems-Onstad 2009, s. 89-90 

205
 Willumsen 2010, s. 66-67 
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merverdiavgiftsloven, såfremt oppdraget gir en omsetning som overstiger 

registreringsgrensen i merverdiavgiftsloven § 2-1 (1). Registreringsgrensen passeres når 

den avgiftspliktige omsetningen overstiger kr 50.000 i løpet av en tolv måneders periode.  

3.4.2 Omsetningskravet 

Den generelle hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av ”varer 

og tjenester”, jf. merverdiavgiftsloven § 3–1 (1).
 
Hvilke aktiviteter som etter loven skal 

regnes som tjenester fremgår av § 1–3 bokstav c. Bestemmelsen er gitt en generell 

utforming som favner vidt, men avgrenses negativt mot varebegrepet i bokstav b. 

Tjenesteoppdrag som utføres i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid vil i all hovedsak 

være en form for aktivitet som faller inn under tjenestebegrepet i merverdiavgiftsloven. 

Dette gjelder både i forhold til utenlandske enkeltpersonforetak og utenlandske 

virksomheter som sender sine arbeidstakere til Norge for å utføre oppdrag innenfor bygge- 

og anleggsbransjen.
206 

 Etter merverdiavgiftsloven § 2-1 (1) skal ”næringsdrivende og 

offentlig virksomhet” registreres i Merverdiavgiftsregisteret fra og med det tidspunkt den 

avgiftspliktige ”omsetning eller uttak” overstiger kr 50.000 i en tolvmåneders periode.  

3.4.2.1 Nærmere om omsetningskravet og adgangen til å få utstedt id-kort 

Utgangspunktet etter dette er at utenlandske tjenesteytere som ikke tidligere har hatt 

omsetning i Norge, og som ikke har oppfylt omsetningskravet i merverdiavgiftsloven 

§ 2-1(1), ikke er pliktige til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette synes også å 

                                                 

206
 Dersom tjenesten etter sin art er fjernleverbar og er levert fra utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30, er 

det mottaker av tjenesten i Norge som skal beregne og betale merverdiavgift av transaksjonen (såkalt 

omvendt avgiftsberegning). I Rt.2007 s. 1401 kom Høyesterett til at utleie av arbeidskraft var en tjeneste som 

etter sin art kunne fjernlevers. Høyesterett sondrer i dommen mellom oppfyllelsesstedet for arbeidet og 

oppfyllelsesstedet for utleien. Høyesterett la bl.a. vekt på at gjennomføringen av utleieavtalen ikke krever 

noen fysisk arbeidsutførelse, og oppfyllelsen skjer ved at arbeidskraften blir stilt til innleiers disposisjon 

(avsnitt 39 og 40). Når det gjelder kjøp av en håndverkertjeneste vil oppfyllelsesstedet være der arbeidet blir 

utført, på bygge- og anleggsplassen, og vil dermed etter sin art ikke kunne fjernlevers. Utgangspunket er 

dermed at mens innleie av en håndverker etter sin art er en fjernleverbartjeneste, så vil kjøp av en 

håndverkertjeneste som sådan ikke være det. 
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skulle bety at det er ikke er noe vilkår for denne gruppen at de er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret for å få utstedt id-kort. Slik redegjort for i punkt 2.3.6, er det et 

tilsynelatende absolutt krav om at tjenesteyter må være registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret for å kunne få utstedt id-kort, uavhengig av om de oppfyller 

kravene for registrering i eller ikke. Dette vil i så fall innebære at denne gruppen 

ekskluderes fra å få utstedt id-kort, og dermed fratas muligheten for lovlig å kunne levere 

sine tjenester innenfor bygge- og anleggsplasser i Norge, jf. id-kortforskriften § 8.  

 For at tjenesteytere som ikke er pliktige til å registrere seg i 

Merverdiavgiftsregisteret skal få utstedt id-kort, opplyser Arbeidstilsynet at denne gruppen 

må registrere seg i et eget register som kontrolleres av Arbeidstilsynet inntil 

registreringsplikten i Merverdiavgiftsregisteret inntrer.
207

 For å oppnå registrering her 

kreves det imidlertid at virksomheten oppfyller et dokumentasjonskrav. Er det drevet 

virksomhet i Norge i mindre enn seks måneder, er det tilstrekkelig at tjenesteyteren er 

registrert i Enhetsregisteret og tildelt et organisasjonsnummer.
208

 Dokumentasjonskravet 

oppfylles ved at virksomheten sender inn sitt organisasjonsnummer til Arbeidstilsynet. På 

bakgrunn av denne registreringen vil tjenesteyteren få utstedt id-kort, selv han ikke er 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Etter tre måneder vil virksomheten bli slettet fra 

registeret, det forutsettes da at tjenesteyteren i denne perioden har fått en omsetning på kr 

50.000, og at virksomheten har registrert seg i Merverdiavgiftsregisteret. Det synes derfor 

ikke å bli foretatt noen kontroll med at tjenesteyteren faktisk er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret på det tidspunkt tjenesteyteren slettes fra Arbeidstilsynets 

register.
209

  

                                                 

207
 http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=99499/ 

208
 Slik det vil bli redegjort for i punkt 3.5 blir organisasjonsnummer tildelt ved registrering i Enhetsregisteret. 

I denne sammenheng må det bemerkes at dersom tjenesteyteren ikke har registreringsplikt i 

Merverdiavgiftsregisteret, så vil dette også kunne virke inn på tjenesteyters adgang til å gå registrert seg i 

Enhetsregisteret og få tildelt et organisasjonsnummer.  

209
 Et annet spørsmål er hva som er hjemmelsgrunnlaget for å kunne samle inn og oppbevare disse 

opplysningene. Verken hjemmelsloven til id-kortforskriften, arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) eller id-

kortforskriften gir grunnlag for å opprette et slikt register.   
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3.4.3 Krav om representantregistrering 

Utenlandske næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i Norge er avgiftspliktige 

etter de samme regler som norske næringsdrivende, og skal registreres i 

Merverdiavgiftsregisteret når vilkårene er oppfylt. De er pliktige til å beregne utgående 

merverdiavgift, samtidig som de har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på lik 

linje med innenlandske virksomheter.
210

 

For avgiftssubjekter som ikke har ”forretningssted eller hjemsted” i Norge gjelder 

det et viktig tilleggsvilkår. Disse aktørene skal registreres med representant når de driver 

omsetningsvirksomhet i det norske merverdiavgiftsområdet, jf. 

merverdiavgiftsloven § 2-1(5). Det stilles ingen formelle krav til representanten,
 
utover at 

han må ha ”forretningssted eller hjemsted” i det norske merverdiavgiftsområdet.
211

 

Representanten kan således enten være en person som er bosatt i Norge eller et selskap med 

forretningssted her i landet. Etter merverdiavgiftsloven § 11-1 (3) er representanten 

sammen med avgiftssubjektet (tjenesteyteren) solidarisk ansvarlig for at riktig avgift 

beregnes og betales. 

 

Merverdiavgiftsloven § 2-1 (5) er en videreføring av merverdiavgiftsloven av 1969 § 10 (3). Uttrykket 

”utenlandske næringsdrivende” er erstattet med ”avgiftssubjekter”, ettersom også norske statsborgere som 

ikke har ”forretnings eller hjemsted” i Norge må registreres med representant.
212

  

 

Spørsmålet blir dermed hva som er det nærmere innholdet av uttrykket ”forretningssted 

eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet”.  

Den stedlige avgrensningen, ”merverdiavgiftsområdet”, innebærer at representanten 

må ha ”forretningssted eller hjemsted” innefor det norske avgiftsområdet, jf. § 1-2 (2). 

Hva som menes uttrykkene ”forretningssted eller hjemsted” er ikke nærmer definert i 

loven.
213

 Ordlyden i merverdiavgiftsloven § 2-1 (5) taler for at det kreves en viss form for 

                                                 

210
 Ole Gjems-Onstad 2005, s.207. 

211
 Skattedirektoratet 2010, s. 81. 

212
 Se Ot.prp. nr. 76 (2008–2009), s. 51. 

213
 Se Ot.prp. nr. 18 (1976–77), s. 2–3. Hvor det fremgår at tilknytningskravet følger av forvaltningspraksis.  
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tilknytning i form av kontor eller lokaler. Det må antas at det kreves noe mer enn bare å 

opprette en postboksadresse for mottak av post.
214

 Om det nærmere innholdet i 

tilknytningskravet uttaler Gjems-Onstad:  

 

” [e]n viss etablering må kreves i form av kontor, en fast base for ansatte og utstyr ved tjenesteytelser, eller 

lager med ordremottak og salg ved omsetning av varer. Dersom det ikke foreligger noen slik fast tilknytning 

til Norge, ved at den næringsdrivende selger varer fra et konsignasjonslager eller kun har kortsiktige oppdrag 

i Norge uten at kontor etableres, skal registrering skje ved representant.”
215

   

 

Utenlandske tjenesteytere som kommer til Norge for å utføre oppdrag av lengre varighet, 

vil derfor kunne oppfylle tilknytningskravet ved at de oppretter midlertidige kontorer eller 

en base for ansatte og utstyr i forbindelse med oppdraget. Dersom de oppfyller 

tilknytningskravet, kan de forholde seg til den ordinære registreringsordningen, jf. 

merverdiavgiftsloven § 2-1 (1).  

Utenlandske tjenesteytere som påtar seg oppdrag i Norge av kortere varighet, 

risikerer derimot ikke å oppnå samme tilknytning til det norske avgiftsområdet. De vil 

således måtte foreta registrering i Merverdiregisteret ved representant. Av 

merverdiavgiftsforskriften § 2-1-1(1), fremgår at ”salgsdokumentet” (faktura/salgsbilag) 

for avgiftssubjektets omsetning i merverdiavgiftsområdet skal sendes gjennom 

representanten.
 216

  Videre følger det av bokføringsforskriften § 5-1-2 (3)
 
at representantens 

navn og adresse skal fremgå av salgsdokumentet, og bokføringsforskriften § 5-2-1(3) 

bestemmer at representanten skal påføre salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget, 

den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer, og sitt eget navn og adresse.
217

 

Hensikten med er trolig å føre kontroll med at dokumentene faktisk sendes gjennom 

representanten.  

                                                 

214
 Se MVA- Klagenemndas avgjørelse 25. mai 2004 (KL 5126) s. 11.  

215
 Ole Gjems-Onstad 2005, s.207. 

216
 Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften). 

217
 Forskrift 1.desember 2004 nr. 1588 Forskrift om bokføring. 
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Merverdiavgiftsforskriften § 2-1-1 (2) krever videre at både avgiftssubjektet og 

representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet, samt at de begge er 

ansvarlige for at bokføringsplikten etter bokføringsloven overholdes.
218

   

Redegjørelsen viser at representantregistreringen kan påføre tjenesteytere 

administrative og økonomiske byrder i to omganger. For det første ved at tjenesteyteren må 

inngå avtale med en som villig til å påta seg oppdraget som merverdiavgiftsrepresentant, 

herunder solidaransvaret for tjenesteyters avgiftsgjeld. For det andre påføres tjenesteyteren 

kostnader ved at fakturaene/salgsbilagene skal sendes og oppbevares hos representanten. 

Særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB), som utfører mindre og kortvarige oppdrag 

i Norge, vil representantordningen kunne medføre at mindre tjenesteoppdrag i Norge ikke 

lenger fremstår som økonomisk interessante.   

3.4.4 Prosedyrer for registrering 

Hvordan registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal skje, reguleres av 

merverdiavgiftsloven § 14-1. Bestemmelsen slår fast at plikten til å søke om registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret inntrer når de materielle vilkårene i merverdiavgiftsloven § 2-1 er 

oppfylt, som redegjort for over.  

Selve registreringen skjer ved utfylling av skjema Samordnet registermelding som 

uten ugrunnet opphold skal sendes til skattekontoret eller til Enhetsregisteret når vilkårene 

etter merverdiavgiftsloven § 2-1 er oppfylt. Registermeldingen består av to deler, hvor del I 

skal inneholde grunndata, mens del II skal inneholde spesifikke data til 

Merverdiavgiftsregisteret.
219

  

3.4.5 Sammenfatning Merverdiavgiftsregisteret 

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret er en plikt som påligger både nasjonale og 

utenlandske virksomheter. Slik registrering vil være en forutsetning for utstedelse av id-

kort for både nasjonale og utenlandske virksomheter. Unntaket gjelder for tjenesteytere 

som ikke har registreringsplikt etter Merverdiavgiftsloven § 2-1 (1). Disse må som nevnt 

                                                 

218
 Lov av 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 

219
 Se Skattetaten 2010, s.694. 
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registrere seg i Arbeidstilsynets eget register, inntil de forutsettes å ha en omsetning som 

medfører registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret.  

 Redegjørelsen viser videre at forutsetningene for registrering avhenger av 

tjenesteyters tilknytning til det norske merverdiavgiftsområdet. Virksomheter som ikke har 

”forretningssted eller hjemsted” i Norge er pålagt å registrere seg med representant, og 

bruk av representant vil derfor kunne påføre utenlandske tjenesteytere byrder som ikke 

påføres tjenesteytere som er etablert i Norge.  

I det videre skal det undersøkes om kravet om representantregistrering er forenlig 

med EU/EØS-retten. Bakgrunnen for denne problemstillingen er at utenlandske 

tjenesteytere som ønsker utstedt id-kort må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og 

for denne gruppen vil representantkravet kunne være en nødvendig forutsetning for å bli 

registrert.  

3.4.6 Er kravet om merverdiavgiftrepresentant forenlig med fellesskapsretten?  

Selv om nasjonale regler om indirekte beskatning faller utenfor EØS-avtalens 

virkeområde,
220

 er det som nevnt sikker rett at nasjonale avgiftsregler kan utgjøre en 

restriksjon på adgangen til å utøve tjenester over landegrensene.
221

 Kravet om 

representantregistrering i Merverdiavgiftsregisteret må derfor, på lik linje med 

merverdiavgiften, være i overensstemmelse med de alminnelige tjenestereglene i EØS-

avtalen.
222

  

                                                 

220
 Innenfor EU er merverdiavgiftslovgivningen langt på vei harmonisert gjennom direktiver. Hoveddirektivet 

for merverdiavgift i EU er Rådets direktiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det fælles 

merverdifgiftssytem som trådte i kraft 1. januar 2007. Merverdiavgiftsdirektivet er komplisert, og skiller seg 

på flere områder fra de norske avgiftsreglene, se nærmere Onstad og Kildal 2009, s. 74 flg. 

221
 Se Barnard 2010, s. 393-395 med henvisning til bl.a. sak C-17/00 De Coster hvor en Belgisk avgift på 

parabolantenner ble funnet å utgjøre en restriksjon på adgangen til å yte tjenester over landegrensene fordi 

den utgjorde en økonomisk byrde på fjernsynssendinger som ble formiddlet gjennom satellitt i motsetning til 

sendinger som ble formiddlet gjennom det ordinære kabelnettet i Belgia. Avgiften rammer dermed særlig 

fjernsynssendinger som ble sendt fra utlandet, se avsnitt 35. 

222
 Sak C-522/04 Kommisjonen mot Belgia, avsnitt 36 flg. (direkte beskatning). 
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 Kravet om representantregistrering medfører at utenlandske tjenesteytere blir pålagt 

økonomiske og administrative byrder i forbindelse med midlertidige tjenestevirksomhet i 

Norge. Dette kan særlig virke tyngende for små og mellomstore virksomheter (SMB) som 

utfører få og kortvarige tjenesteoppdrag i Norge. Disse vil som regel ikke ha tilstrekkelig 

tilknytning til det norske tjenestemarkedet, i form av filialer eller egne kontorer, og må 

dermed seg med representant. For denne gruppen tjenesteytere kan representantkravet 

medfører at fortjenesten, særlig for mindre prosjekter, ikke lenger fremstår som økonomisk 

attraktivt med den følge at disse avstår fra å benytte seg av tjenestefriheten. 

Kravet om merverdiavgiftsrepresentant i merverdiavgiftsloven § 2-1 (5) har klare 

paralleller til faktum i sak C-522/04 (Kommisjonen mot Belgia). Etter belgisk rett var alle 

utenlandske forsikringsselskaper som ikke hadde forretningssted i Belgia pålagt å utpeke en 

fiskal representant hjemmehørende i Belgia for å kunne tilby sine forsikringsavtaler i det 

belgiske forsikringsmarkedet. Den representanten som påtok seg oppdraget heftet 

solidarisk for forsikringsselskapenes skattekrav (direkte skatt) som skulle betales av 

forsikringspremien, samt eventuelle renter og bøter som oppsto i forbindelse med 

forsikringsavtalene. I forbindelse med restriksjonsvurderingen uttalte domstolen at 

forpliktelsen for: 

 

 ”udenlandske forsikringsgivere til at udnævne en ansvarlig repræsentant, der er hjemmehørende i Belgien, 

skal det fastslås, at en sådan forpligtelse i kraft af de byrder og begrænsninger, som den medføre, […] kan 

afskrække disse virksomheder fra at tilbyde deres tjenesteydelser i Belgien. En sådan lovgivning udgør derfor 

også en hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser.”.
223

  

 

Byrdene med å måtte bruke representant i forbindelse med den midlertidige 

tjenestevirksomhet, vil gjelde uavhengig av om representantkravet gjelder innenfor 

området direkte eller indirekte beskatning.
224

 Et krav om å måtte utnevne en ansvarlig 

                                                 

223
 Avsnitt 41. 

224
 Sondringen direkte og indirekte skatter kan imidlertid få betydning for om restriksjonen kan opprettholdes. 

Se f.eks. Generaladvokatens forslag til avgjørelse sak C-522/04 avsnitt 51 note 20, ” Det kan imidlertid ikke 

nægtes, at der findes harmoniserede områder, hvor fællesskabsretten tillader medlemsstaterne at kræve 

udpegelse af en fiskal repræsentant, f.eks[…], på området for merværdiafgift (Rådets direktiv 2000/65/EF af 
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representant i Norge for å kunne bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret påfører 

utenlandske tjenesteytere økonomiske og administrative byrder i forbindelse med 

tjenesteytingen og vil således kunne gjøre det mindre attraktivt å tilby tjenester i Norge. 

Følgene av dette er at kravet om merverdiavgiftsrepresentant må anses å utgjøre en 

restriksjon på tjenestefriheten. 

3.4.7 Er representantkravet begrunnet i legitime hensyn? 

Formålet med merverdiavgiftsrepresentant er at det gir norske myndigheter adgang til å 

føre kontroll med tjenesteyters avgiftspliktige omsetning i Norge, samtidig som 

solidaransvaret skal sikre potensielle avgiftskrav som norske myndigheter måtte ha på 

tjenesteyteren. Formålet med representantkravet må således kunne sies å være begrunnet i 

legitime hensyn, herunder hensynet til en effektiv avgiftskontroll og motvirke 

avgiftsunndragelse.
225

  

3.4.8 Er representantkravet i overensstemmelse med proporsjonalitetsprinsippet?  

Videre må man kunne legge til grunn at ordningen også er egnet til å ivareta de legitime 

hensyn. Gjennom representanten kan norske skattemyndigheter føre kontroll med 

tjenesteyters avgiftspliktige omsetning i Norge, f.eks. ved å gjennomgå fakturaene som 

oppevares hos representanten. Videre vil representantens solidaransvar bidra til sikring av 

tjenesteyters forfalte, men ikke innbetalte merverdiavgift. Det springende punktet blir 

dermed om ordningen er nødvendig, og om den utgjør et uforholdsmessig inngrep i 

tjenestefriheten. 

Merverdiavgiftsdirektivet
226

 er ikke en del av EØS-avtalen. Innefor EU-samarbeidet 

tillater direktivet imidlertid at medlemsstatene innfører ordninger om bruk av representant 

for avgiftssubjekter som ikke er etablert i den medlemsstat hvor merverdiavgiften skal 

betales. Utgangspunktet etter direktivet er ellers at det for disse avgiftssubjektene ikke 

                                                                                                                                                    

17.10.2000 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår bestemmelse af betalingspligten for 

merværdiafgiften, EFT L 269, s. 44).”. 

225
 Se f. eks sak C-97/09 Ingrid Schmelz mot Finanzamt Walviertel, avsnitt 57. 

226
 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merverdiafgiftssysstem. 
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foreligger noen forpliktelse til å la seg registrere med representant, men 

representantregistrering er en valgmulighet for næringsdrivende som utøver avgiftspliktig 

omsetning i vertsstaten.
227

 Fra dette utgangspunktet oppstiller direktivet imidlertid enkelte 

unntak. Av art. 204 nr. 1 (2) fremgår at i mangel av samarbeidsordninger mellom 

medlemsstatene, som tilsvarer reglene til direktiv 76/308/EØF
228

 og forordning nr. 

1798/2003,
229

 kan medlemsstatene pålegge næringsdrivende, som er etablert i en annen 

medlemsstat, å utpeke en representant som er ansvarlig for betaling av merverdiavgiften, 

og som hefter solidarisk for at avgiften blir betalt.
230

 Direktivet synes ut fra ordlyden å 

oppstille rettslige rammer for når medlemsstatene kan pålegge tjenesteytere å registrere seg 

med representant i forbindelse med avgiftspliktig omsetning i vertstaten. Forutsetningen er 

at det ikke foreligger tilstrekkelige administrative samarbeidsordninger om merverdiavgift 

mellom medlemsstatene.
231

 

 Etter dette legges det til grunn at det innefor EU-samarbeidet kan være tillatt å 

benytte seg av representantregistrering i de nasjonale merverdiavgiftsregistrene. 

Forutsetningen er at det ikke foreligger sekundære rettsakter som gir medlemsstatenes 

skattemyndigheter adgang til å innhente relevante avgiftsopplysninger og innkreve 

avgiftsgjeld gjennom samarbeidsordninger med andre medlemsstater.  

                                                 

227
 Se artikkel 204 nr 1. ”medlemsstaterne [kan] tillade vedkommende at udpege en fiskal repræsentant som 

betalingspligtig”.  

228
 Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i 

forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for 

Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told. 

229
 Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende 

merværdiafgift og ophævelseaf forordning (EØF) nr. 218/92. 

230
 Se også artikkel 226 nr 15. hvor det fremgår at dersom det brukes en representant som er solidarisk 

ansvarlig for at momsen betales, så skal alle fakturaene som utstedes påføres dennes merverdiavgiftsnummer, 

navn og adresse. 

231
 På dette punktet er det klare paralleller til området for direkte beskatning. Medlemsstatene kan gå lenger i 

opprettholde hendelshindringer hvis det ikke foreligger samarbeidsordninger mellom medlemsstatene som 

kan ivareta de legitime hensyn som ønskes beskyttet.  



 69 

 All den tid EØS-avtalen ikke inneholder samarbeidsordninger innenfor området 

indirekte beskatning, må det vurderes om norske myndigheter med grunnlag i 

skatteavtalene kan innehente avgiftsrelaterte opplysninger og innkreve avgiftsgjeld ved 

direkte å henvende seg til kompetente myndigheter i avgiftssubjektets hjemstat.   

Slik redegjort for i punkt 3.2, omfatter i utgangspunktet bistandsbestemmelsene i 

skatteavtalene også opplysninger omhandlende området for indirekte beskatning. På dette 

punkt vil skatteavtalene kunne ivareta behovet for avgiftsrelaterte opplysninger om 

tjenesteyters avgiftspliktige omsetning i Norge, ved at norske skattemyndigheter henvender 

seg til kompetente myndigheter i tjenesteyters hjemstat. Imidlertid må det stilles spørsmål 

ved om informasjonsutvekslingsbestemmelsene i skatteavtalene vil være tilstrekkelig 

effektive til å ivareta behovet for en effektiv kontroll av tjenesteyters avgiftspliktige 

omsetning i Norge. Skattemyndighetene i tjenesteyters hjemstat vil trolig ikke ha den fulle 

oversikt over avgiftspliktig omsetning tjenesteyter har i andre medlemsstater. Den 

informasjonen disse besitter, vil trolig komme direkte fra tjenesteyters egen innrapportering 

av avgiftspliktig omsetning. Dette taler derfor for at skatteavtalene på dette punkt ikke er 

tilstrekkelig effektive til å ivareta hensynet til en effektiv avgiftskontroll.  

Videre må det vises til at skatteavtalene Norge har inngått med andre medlemsland, 

er begrenset i omfang og anvendelsesområde hva angår bistand til inndrivelse av 

avgiftsgjeld. Inndrivelse og sikring av avgiftsgjeld vil derfor bli langt vanskeligere dersom 

tjenesteyteren befinner seg i et annet medlemsland. Skatteavtalenes begrensede 

anvendelsesområde på dette punkt taler derfor for at representantordningen ikke går lenger 

enn det som er nødvendig for å sikre de avgiftskrav som norske myndigheter måtte ha på 

utenlandske tjenesteytere. Det må etter dette kunne legges til grunn at kravet om 

representant ikke går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv 

skattekontroll og å motvirke avgiftsunndragelse.  

Endelig må det da tas stilling til om representantordningen utgjør et 

uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten. 

 I denne sammenheng er det relevant at representantordningen utgjør en stor 

belastning for mindre selskaper og enkeltpersonforetak som er etablert i andre 
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medlemsstater.
232

 Dette skyldes at kravet gjelder uavhengig av hvor få og kortvarige 

tjenesteoppdrag disse har i Norge.
233

 For denne gruppen vil representantkravet kunne 

utgjøre et uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten i forhold til de legitime hensyn kravet 

om representant skal ivareta. Kommisjonen har i forbindelse med forslaget til 

tjenestedirektivet uttalt at vekstpotensialet i tjenestesektoren ikke har kunnet realiseres fullt 

ut grunnet de mange hindringene som fremdeles virker restriktive på utvekslingen av 

tjenesteytelser mellom medlemsstatene.
234

 Det pekes på at det i hovedsak er små og 

mellomstore virksomheter (SMB) som unnlater å benytte seg av sine traktatfestede 

rettigheter, bl.a. fordi de ikke har de nødvendige ressursene til å bedømme den rettslige 

risikoen, og til å gjennomføre de administrative formalitetene som er nødvendig for å 

kunne utøve grenseoverskridende tjenestevirksomhet.
235

 Selv om nasjonale skatte- og 

avgiftsregler saklig faller utenfor tjenestedirektivets anvendelsesområde, vil uttalelsene fra 

Kommisjonen være relevante og retningsgivende i vurderingen av om 

representantordningens inngrep i de generelle tjenestereglene er uforholdsmessig. 

Uttalelsene bygger på en erkjennelse av at de traktatfestede tjenestereglene på nåværende 

tidspunkt ikke sikrer tjenesteytere den nødvendige rettssikkerhet for effektivt å kunne utøve 

sine traktatfestede friheter. Dette må antas å gjelde generelt, og ikke bare innenfor de 

områder som saklig faller innenfor tjenestedirektivets anvendelsesområde. På denne 

bakgrunn må det antas at de administrative og økonomiske byrdene som 

representantordningen medfører, trolig utgjør et særlig stort inngrep i tjenestefriheten for 

SMB`enes adgang til å kunne tilby sine tjenester over landegrensene. De økonomiske og 

administrative byrdene som representantkravet påfører SMB i forbindelse med den 

midlertidige tjenestevirksomheten er derfor et moment som taler for at representantkravet 

er et uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten. 

                                                 

232
 Terra & Kajus 2007, s.971 flg.  

233
 Større selskaper og konsern vil ofte ha et forretningssted eller filial i Norge, og vil dermed kunne registrere 

seg i merverdiavgiftsregisteret uten å måtte bruke representant. 

234
 Kom(2004) 2 endelig, s. 5-6.   

235
 Ibid. 
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På den annen side er det ikke gitt at et krav om bruk av fiskal representant av den 

grunn er uforholdsmessig i snever forstand. Innefor EØS-avtalen foreligger det som nevnt 

ikke harmoniserende bestemmelser som begrenser eller uttømmer medlemsstatenes 

skjønnsfrihet til selv å bestemme hvor høyt beskyttelsesnivå som skal gjelde for å ivareta 

hensynet til en avgiftskontroll og sikring av avgiftsgjeld. Utgangspunktet er dermed at det 

er opp til den enkelte medlemsstat selv å bestemme hvilke beskyttelsesnivå som kan gjelde 

for å ivareta ovennevnte hensyn. Et moment for at representantkravet ikke utgjør et 

uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten er at det innenfor EU-samarbeidet er tillatt med 

representant i fravær av samarbeidsordninger om informasjonsutveksling og inndrivelse av 

avgiftsgjeld, jf. ovenfor om merverdiavgiftsdirektivet. Selv om direktivet ikke kommer til 

anvendelse innenfor EØS-samarbeidet, vil det – om enn indirekte – kunne legge føringer på 

hvor høyt beskyttelsesnivå som kan aksepteres innad i den enkelte EØS-medlemsstat. 

Endelig må det vises til at representantkravet skal bidra til at norske myndigheter kan føre 

kontroll med at utenlandske myndigheter faktisk betaler merverdiavgift av sin omsetning i 

Norge. Norske myndigheter har naturligvis sterke interesser i å kunne føre kontroll med at 

utenlandske tjenesteytere betaler lovpålagte avgifter. På bakgrunn av overnevnte – og at vi 

befinner oss innenfor et område hvor sterke nasjonale interesser gjør seg gjeldende – kan 

det under tvil legges til grunn at kravet om merverdiavgiftsregistrering ved representant 

ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten, og således er tillatelig etter 

EU/EØS-retten. Tvilen knytter seg særlig til såkalte SMB, som etter mitt syn er den 

gruppen som vil påføres de største byrdene ved å måtte benytte seg av 

representantregistrering.
236

  

                                                 

236
 I telefonsamtale 21. februar 2011 med et av de større revisjonsfirmaene i Oslo, ble det opplyst at de fleste 

aktørene som påtar seg representantoppdrag krever en form for etableringsgebyr som pleier å ligge på mellom 

kr. 10.000 – 15.000,-.  Slik redegjort for i punkt 3.4.3 skal også faktura/salgsbilag sendes gjennom 

representanten. Revisjonsfirmaet jeg var i kontakt med, opplyste at de fleste representanter opererte med egne 

timesatser for å gjøre denne jobben. Kravet om å måtte bruke merverdiavgiftsrepresentant vil derfor påføre 

utenlandske virksomheter ikke uvesentlige utgifter i forbindelse med levering av tjenester. For SMB, som 

ofte påtar seg mindre og kortvarige oppdrag, vil representantkravet kunne medføre at mindre oppdrag i Norge 

ikke fremstår som økonomisk lønnsomme og at de dermed avstår fra å benytte seg av tjenestefriheten. 
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3.5 Registreringsplikt/-rett i Enhetsregisteret 

Enhetsregisterloven har som formål å ”fremme effektiv utnyttelse og samordning av 

offentlige opplysninger” om næringslivet, jf. enhetsregisterloven § 1 (1).
237

  Dette gjøres 

ved at opplysninger om næringsdrivende som den offentlige forvaltning og det private 

næringsliv har behov for samordnes og er tilgjengelig på et sted.
238

 Samordningen skal 

bidra til å redusere næringsdrivendes opplysningsplikter ved at de ikke trenger å registrere 

samme type informasjon i flere registre.
239

 På bakgrunn av den informasjonen som de ulike 

virksomheter melder inn til enhetsregisteret, vil virksomheten bli tildelt et 

organisasjonsnummer som bidrar til å identifisere virksomheten. Sentralt i denne 

sammenheng er at virksomheten for å kunne søke om id-kort må ha fått tildelt et 

organisasjonsnummer, jf. punkt 2.3.6. Enhetsregisterloven har et tosporet system, ved at det 

både foreligger en registreringsplikt og en registreringsrett i Enhetsregisteret. 

Utgangspunktet er at id-kortordningen ikke skal påføre tjenesteytere noen nye 

registreringsplikter enn det som følger av andre regler. Redegjørelsen under vil vise at ved 

at utstedelse av id-kort er betinget av at tjenesteyter har fått tildelt et organisasjonsnummer, 

må særlig utenlandske tjenesteytere benytte seg av registreringsretten i Enhetsregisteret for 

å få tildelt et organisasjonsnummer. Indirekte kan derfor id-kortordningen påføre 

virksomheter registreringsplikter utover det som følger av enhetsregisterloven. 

 Bakgrunnen for at det skal føres kontroll med at virksomheten er registrert i 

Enhetsregisteret er trolig todelt. For det første vil organisasjonsnummeret bidra til å 

identifisere virksomheten/foretaket. For det andre inneholder Enhetsregisteret grunndata 

om virksomheten, herunder om virksomheten er registrert i andre lovpålagte offentlige 

registre, f.eks. Merverdiavgiftsregisteret, og foretaksregisteret, m.v.
240

   

                                                 

237
 Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 1. 

238
Ot. prp. nr 11 (1993–94), s. 53. 

239
Ot. prp. nr.11 (1993 –94), s. 53. 

240
 Høringsbrev av 20. desember 2006, s. 4 (min utskrift)  
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3.5.1 Hvem skal registreres i Enhetsregisteret?   

For at utenlandske tjenesteytere – juridiske personer eller enkeltpersonforetak – skal kunne 

registreres i Enhetsregisteret og bli tildelt et organisasjonsnummer, må de for det første 

oppfylle kravet i Enhetsregisterloven § 4 om å være en ”registreringsenhet”.
241

 Dette er i 

enhetsregisterloven § 2 bokstav a definert som ”juridiske personer, enkeltpersonforetak og 

andre enheter som registreres i Enhetsregisteret etter reglene i § 4”.  Bestemmelsen skiller 

ikke mellom nasjonale og utenlandske juridiske personer og enkeltpersonforetak.  

Det må derfor kunne legges til grunn at også utenlandske virksomheter er omfattet av 

uttykket ”registreringsenhet” såfremt de oppfyller vilkårene for registrering.
242

 

3.5.2 Rett og plikt til registrering  

Enhetsregisterloven sondrer mellom to former for registrering. Etter § 4 jf. § 12 (1) oppstår 

det en registreringsplikt på når ”registreringsenheten” er registeret i et ”tilknyttet register”. 

Hvilke registre som regnes som ”tilknyttet register” er definert i enhetsregisterloven § 2 (1) 

bokstav a nr.1 til nr 7, hvor bl.a. Foretaksregisteret (nr.2) og Merverdiavgiftsregisteret 

(nr.5) er definert som et ”tilknyttet register”. Dette innebærer at en registreringsenhet først 

plikter å registre seg fra det tidspunkt enheten har rett og/eller plikt til å registre seg i et 

tilknyttet register. Det er med andre ord først fra det tidspunkt en registreringsenhet 

begynner å opptre utad i forhold til det tilknyttede register at plikten for registrering i 

Enhetsregisteret oppstår.
243

  

 Utgangspunktet etter dette er at en tjenesteyter ikke må registrere seg i 

Enhetsregisteret før det foreligger en registreringsplikt i et ”tilknyttet register”. Som det ble 

redegjort for i punkt 3.4.2.1, vil utenlandske tjeneseteytere som ikke oppfyller 

omsetningskravet etter merverdiavgiftsloven § 2-1 (1) registre seg i Arbeidstilsynets eget 

register inntil registreringsplikten i Merverdiavgiftsregisteret inntrer. Forutsetningen er at 

de er registrert i Enhetsregisteret og har fått tildelt et organisasjonsnummer. Har ikke 

                                                 

241
 Enhetsregisterloven § 4 bruker betegnelsen ”enheter”, men må forstås som registreringsenhet. 

242
 Se § 12 (1) som regulerer tidspunktet for når registreringsenheten har plikt til å registrere seg, og § 12 (2) 

som regulerer tidspunktet for når registreringsenheten har rett til å registrere seg. 

243
 Se Fossum 2008, (note 62) kommentar til enhetsregisterloven § 12 (1). 
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tjenesteytere oppnådd registreringsplikt i et ”tilknyttet register”, må det vurderes om 

enhetsregisterloven gir tjenesteytere adgang til å registrere seg i Enhetsregisteret forut for 

at registreringsplikten etter enhetsregisterloven inntrer. 

Enhetsregisterloven § 12 (2) gir en registreringsenhet ”rett” til å få registrert seg i 

Enhetsregisteret, selv om enheten ikke oppfyller vilkårene for registrering i et tilknyttet 

register.
244

 Bakgrunnen for dette er at en registreringsenhet kan ha behov for å få tildelt et 

organisasjonsnummer før det foreligger registreringsplikt i et tilknyttet register.
 
For 

utenlandske tjenesteytere som skal levere tjenester innenfor bygg og anlegg i Norge, og 

som ikke har registreringsplikt, må det antas at disse vil måtte benytte seg av 

registreringsretten etter § 12 (2).  Forutsetningene for å oppnå registrering etter § 12 (2) er 

imidlertid at registreringsenheten oppfyller de nødvendige opplysnings- og 

dokumentasjonspliktene som enhetsregisterloven oppstiller i §§ 5, 6 og 8. 

3.5.3 Opplysningspliktens omfang og innhold 

Det nærmere innholdet og omfanget av opplysningene som kreves i forbindelse med 

registrering i Enhetsregisteret, reguleres av enhetsregisterloven §§ 5 og 6. Det må legges til 

grunn at disse opplysningene skal gis uavhengig av om registreringsenheten har 

registreringsrett eller -plikt til Enhetsregisteret. Ut fra ordlyden i bestemmelsene er 

opplysningsplikten ikke begrenset til å gjelde for enheter som er registrert i ”tilknyttede 

registre”.    

For å bli tildelt et organisasjonsnummer, må registreringsenheten melde inn flere 

opplysninger til Enhetsregisteret, jf § 5 (2) bokstavene a–f. Det skal bl.a. gis opplysninger 

om ”enhetens foretaksnavn”, ”enhetens adresse”, ”organisasjonsform”, ”formål 

art/bransje”, ”stiftelsestidspunkt” og ”daglig leder, forretningsfører, innehaver, eller 

tilsvarende kontaktperson”. I følge forarbeidene er dette opplysninger som er nødvendige 

for å kunne identifisere enheten på en tilfredsstillende måte.
245

  

Videre oppstiller enhetsregisterloven § 6 (1) bokstavene a til l, en plikt til å 

rapportere inn ytterligere opplysninger ”om de finnes”. Opplysningsplikten synes her 

                                                 

244
 Se Fossum 2008, (note 63) kommentar til enhetsregisterloven § 12 (2). 

245
 Ot.prp. nr. 11 (1993-94) s.56 
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begrenset til de opplysninger som faktisk eksisterer, og i den forbindelse skal det opplyses 

om ”norsk representant for utenlandsk enhet”, jf. bokstav h. I merknaden til bestemmelsen 

uttaler departementet at ”[d]et skal for utenlandsk næringsdrivende uten forretnings- eller 

hjemsted i Norge oppgis norsk representant”.
246

 Det fremgår videre at representanten både 

kan være en fysisk og juridisk person, og ut over dette stilles det ikke noen krav til 

representanten. Uttalelsene i forarbeidene synes dermed å forutsette at utenlandske 

næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge skal ha en norsk representant.  

For utenlandske næringsdrivende må dette kravet ses i sammenheng med 

Merverdiavgiftsregisteret § 2-1 (5), hvor avgiftssubjekter skal registreres med representant 

dersom de ikke har tilknytning til det norske merverdiavgiftsområdet i form av 

”forretningssted eller hjemsted”. Utenlandske næringsdrivende som er 

representantregistrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil således måtte gi opplysninger til 

Enhetsregisteret om hvem som er deres representant. Enhetsregisterloven § 6 (1) bokstav h, 

oppstiller ikke en selvstendig plikt for utenlandske næringsdrivende til å ha representant 

ved registrering i Enhetsregisteret, men dersom det har en representant skal opplysninger 

om dette oppgis ved registrering.   

3.5.4 Registreringsprosedyrer og kontroll med opplysninger 

De formelle prosedyrene for registrering i Enhetsregisteret er nærmere regulert i 

enhetsregisterloven § 13. Ved førstegangsregistrering vil en registreringsenhet kunne sende 

opplysninger som nevnt i enhetsregisterloven §§ 5 og 6, til Enhetsregisteret eller til det 

”tilknyttede register”, jf. enhetsregisterloven § 13 (1). Det er således valgfritt om 

registreringsenheten ønsker å sende meldingen til Enhetsregisteret eller til ”tilknyttede 

registre”. Dette innebærer at registreringsenheten ikke blir pålagt noen nye 

registreringsplikter utover hva den allerede har i forbindelse med det tilknyttende 

register.
247

 Imidlertid må det bemerkes at dette bare gjelder for de registreringsenheter som 

har registreringsplikt i Enhetsregisteret. Registreringsenheter som benytter seg av 

registreringsretten, må sende opplysningene til Enhetsregisteret. 

                                                 

246
 Ot.prp. nr. 11 (1993-94) s.58. 

247
 Ot.prp. nr. 11 (1993–94) s. 61. 
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I denne forbindelse er det utformet et felles skjema, Samordnet registermelding,
248

som gjelder for alle de 

tilknyttede registre og Enhetsregisteret. Registreringsenhetene vil på denne måten kunne forholde seg til ett 

skjema ett sted og dermed oppfylle registreringsplikten til samtlige registre (såfremt de innmeldte 

opplysninger og dokumentasjonsplikter blir godkjent av det enkelte register).
249

   

3.5.5 Enhetsregisterets krav til dokumentasjon 

Ved siden av å oppstille krav om opplysninger, oppstiller også enhetsregisterloven § 8 et 

selvstendig dokumentasjonskrav ved registrering i Enhetsregisteret. Det må kunne legges 

til grunn at dette kravet gjelder uavhengig av om det foreligger registreringsplikt eller -rett i 

Enhetsregisteret.  

I merknaden til bestemmelsen uttaler departementet at det ikke var ment å oppstille 

et omfattende dokumentasjonskrav i forbindelse med registreringen, men at det av hensyn 

til registerkvaliteten må kunne fremlegges dokumentasjon på at virksomheten finnes.
250

 

Ved førstegangsregistrering i Enhetsregisteret skal en registreringsenhet som ikke er 

enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak, etter § 8 (2) andre og tredje pkt. dokumentere sin 

eksistens ved å fremlegge ”stiftelsesdokument” eller annen ”dokumentasjon” som viser at 

virksomheten eksisterer. Eventuelle vedtekter skal også vedlegges, jf. siste pkt.  

 Når det gjelder krav til dokumentasjon på eksistensen av enkeltpersonforetak så 

følger det ikke av ordlyden om eller hva som kreves av dokumentasjon. Enhetsregisteret 

praktiserer imidlertid regelverket slik at denne gruppen må kunne fremlegge 

dokumentasjon fra etableringslandets offentlige myndigheter, f. eks. utskrift fra 

skatteregister eller lignende, for å kunne dokumentere sin eksistens.
251

 

 

Videre kan registerføreren kreve fremlagt den dokumentasjonen som er ”nødvendig” for å kontrollere at de 

opplysningene som er meldt inn er riktige, jf. § 8 (2) første pkt. Bestemmelsen gir enhetsregisteret en viss 

skjønnsmessig adgang til å kunne kreve dokumentasjon for at de opplysningene som meldes inn er riktige. Ut 

                                                 

248
Se http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html  

249
 Se Fossum 2010, (note 67) kommentar til enhetsregisterloven § 13. 

250
 Se Ot.prp. nr. 59 (1993-94) s. 59. 

251
 Viser her til tlf. samtale med saksbehandler hos Enhetsregisteret 16. juni 2010. 

http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html
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fra lovens system må det antas at Enhetsregisteret med grunnlag i § 8 (2) kan kreve fremlagt dokumentasjon 

på at de opplysningene som oppgis etter bl.a. §§ 5 og 6 er riktige. Bestemmelsen åpner dermed opp for at 

registreringsenheten kan bli pålagt vidtgående dokumentasjonsbyrder i forbindelse med registrering. 

Adgangen synes imidlertid noe begrenset for enheter som er hjemmehørende i utlandet, jf. § 8 (3). Men i lys 

av uttalelsene i forarbeidene er det usikkert hvor stor betydning begrensningen får i praksis.
252

  

 

Selv om det i utgangspunktet ikke oppstilles omfattende krav til dokumentasjon for at en 

registreringsenhet skal kunne registre seg i Enhetsregisteret, kan utenlandske tjenesteyteres 

forutsetninger for å oppfylle dokumentasjonskravet være mer byrdefulle sammenlignet med 

norske virksomheter. Etter forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i 

Enhetsregisteret § 14,
253

 ”kan” registeret kreve at dokumenter som er nødvendige for 

registrering oversettes til norsk av en godkjent translatør.
254

 Dette kan innebære en ikke 

uvesentlig merkostnad for utenlandske virksomheter ved registrering i Enhetsregisteret 

sammenlignet med norske virksomheter.
255

  Videre vil et krav om oversettelse av 

dokumenter kunne forsinke tidspunktet for når virksomheten blir registrert i 

Enhetsregisteret, med den følge at også utstedelse av id-kort blir forsinket.  

3.5.6 Registrering og tildeling av organisasjonsnummer 

Når virksomheten har gjennomført de nødvendige registrerings- og dokumentasjonsplikter 

som kreves for at virksomheten skal bli identifisert og dokumentert verifisert, blir 

virksomheten registrert i Enhetsregisteret. Samtidig blir virksomheten tildelt et 

                                                 

252
 Se Ot.prp. nr. 35 (1997-98), s. 18-20. Ut fra uttalelsene i forarbeidene fremstår det som usikkert om 

dokumentasjonsplikten etter § 8 (3) gjelder for alle registreringsenheter som er hjemmehørende i utlandet 

eller om den er begrenset til bare å gjelde for registreringsenheter som er hjemmehørende i utlandet, og som 

skal registreres i Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skatteytere (jf. lov 21.november 1952 nr. 

2 om betaling og innkrevning av skatt § 2).  

253
 Forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret 

254
 Viser her til samtale med saksbehandler hos Enhetsregisteret, 16. juni 2010, som opplyste at praksisen til 

Enhetsregisteret er at alle dokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk kreves oversatt til 

Norsk. 

255
 I telefonsamtale med to autoriserte translatørselskap ble prisen på oversettelse av dokumenter fra polsk til 

Norsk angitt til å være minimum kr. 460,- pr. dokument.  
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organisasjonsnummer, jf. enhetsregisterloven § 5. Fra dette tidspunktet kan virksomheten 

kunne begynne å søke om id-kort til seg selv eller sine ansatte.  

 

Alle utenlandske foretak har som nevnt rett til å bli registrert i Enhetsregisteret.
 256

  Foretakene blir uavhengig 

av organisasjonsform i hjemlandet, registrert som et norskregistrert utenlandsk foretak – NUF – i 

Enhetsregisteret.
257

 Enhetsregisteret har en egen sorteringsmodell som deler NUF inn i flere undergrupper. 

Enhetsregisteret har en egen gruppe med NUF over utenlandske foretak som selv har sørget for registrering i 

Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 12 (2). Felles for disse er at de ikke klassifiserer som 

næringsvirksomhet i forhold til kravene om registrering i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven § 2-1.
258

  

3.5.7 Sammenfatning Enhetsregisteret 

Registrering i Enhetsregisteret er et vilkår for å få utstedt id-kort for både nasjonale og 

utenlandske tjenesteytere. Normalt skjer dette automatisk når virksomheten er registrert i et 

”tilknyttet register”, jf. Merverdiavgiftsregisteret m.v. Selv om det ikke foreligger en 

registreringsplikt, viser gjennomgangen at utenlandske tjenesteytere kan benytte seg av 

registreringsretten i enhetsregisterloven for å bli registrert i Enhetsregisteret. Likevel vil det 

for utenlandske tjenesteytere – uavhengig av om det foreligger registreringsrett eller plikt – 

være en forutsetning for å oppnå registrering i Enhetsregisteret at de kan fremlegge utskrift 

fra offentlige myndigheter i hjemlandet, og at denne er oversatt til norsk av en godkjent 

translatør, og dette kravet vil normalt medføre administrative kostnader i forbindelse med 

registreringen i Enhetsregisteret. 

3.5.8 Er kravet om registrering i Enhetsregisteret forenlig med fellesskapsretten? 

Forutsetningen for å oppnå registrering i Enhetsregisteret et at virksomheten har oppfylt de 

opplysnings- og dokumentasjonspliktene som enhetsregisterloven oppstiller som vilkår for 

registrering. Spørsmålet i dette punket er om forutsetningene for å oppnå registrering i 

Enhetsregisteret er i overensstemmelse med de generelle tjenestereglene. 
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 Se Reiersen og Sjåfjell 2010, s. 423–463 for en nærmere beskrivelse av hva et NUF er og hvordan det 

forholder seg til EØS-avtalens etableringsregler.   
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 Stastistisk sentralbyrå, 2008 punkt 3.3. 
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 Stastistisk sentralbyrå, 2008 punkt 3.3. 
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Et aktuelt spørsmål i denne sammenheng er om kravet om registrering i Enhetsregisteret faller inn under 

anvendelsesområdet til tjenestedirektivet, jf. særlig art. 16 nr. 2 bokstav b som oppstiller et forbud mot at 

tjenesteyteren skal måtte ” indhente en tiladelse hos deres kompetente myndigheder eller opptages i et 

register” for å kunne drive virksomhet i vertslandet. Både der hvor det foreligger registreringsplikt og –rett er 

det tvilsomt om forbudet i art. 16 nr. 2 får noen betydning for Enhetsregisteret. For de tilfellene hvor det 

foreligger registreringsplikt, må det bemerkes at enhetsregisterloven ikke pålegger noen bare å registrere seg i 

Enhetsregisteret. Det er dermed de ”tilknyttede registrene” som må vurderes opp mot art 16 nr. 2 bokstav b.
259

 

Samme synspunkt gjør seg gjeldende for registreringsretten jf. enhetsregisterloven § 12 (2). 

Enhetsregisterloven pålegger ikke tjenesteytere å benytte seg av registreringsretten, og det må derfor legges 

til grunn enhetsregisterloven heller ikke på dette punkt vil komme i konflikt med tjenestedirektivets art. 16 nr. 

2 bokstav b. 

3.5.9 Utgjør opplysnings- og dokumentasjonspliktene en restriksjon? 

En utenlandsk tjenesteyter som skal registrere seg i Enhetsregisteret, og bli tildelt et 

organisasjonsnummer må ha gjennomført nødvendig opplysningsplikter, jf 

enhetsregisterloven §§ 5 og 6, og oppfylt dokumentasjonskravet i § 8. 

 Opplysningspliktene i §§ 5 og 6 er nødvendige for å identifisere virksomheten slik 

at den kan bli tildelt et organisasjonsnummer. Summen av de opplysninger som kreves er 

ikke omfattende, og en virksomhet som er reell vil ha få problemer med å fremskaffe 

nødvendige opplysninger. Følgene av dette er at opplysningsplikten vanskelig kan sies å 

virke restriktivt på tjenestefriheten.  

 I forhold til kravet om dokumentasjon, jf. enhetsregisterloven § 8, må både 

nasjonale og utenlandske tjenesteyter dokumentere sin eksistens gjennom dokumentasjon 

fra hjemlandets offentlige myndigheter. Juridiske personer må fremlegge et 

stiftelsesdokument, og enkeltpersonforetak må kunne fremlegge et registreringsbevis fra 

hjemlandets offentlige myndigheter som viser at virksomheten faktisk eksisterer. Imidlertid 

risikerer utenlandske tjenesteytere å bli pålagt større byrder – i form av administrative og 

økonomiske omkostninger – for å oppfylle dokumentasjonskravet. Forskriften til 
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 Se Ot.prp. nr. 70 (2008-2009), s. 94 flg. 



 80 

enhetsregisterloven § 14 oppstiller som nevnt et krav om at alle dokumenter som ikke er 

skrevet på norsk kan kreves oversatt til norsk av en godkjent translatør.
260

 

 Spørsmålet blir om forutsetningene for at utenlandske tjenesteytere skal oppfylle 

dokumentasjonskravet etter enhetsregisterloven § 8 jf. forskriftens § 14, vil kunne gjøre det 

mindre attraktivt å tilby tjenester i Norge. Praksis fra EU-domstolen viser at nasjonale krav 

om oversettelse av dokumenter i forbindelse med den midlertidige tjenestevirksomhet kan 

gjøre det mindre attraktivt å tilby tjenester i vertsstaten, og vil dermed kunne utgjøre en 

restriksjon på tjenestefriheten.
261

 

 Retningsgivende i denne forbindelse er sak C-490/04 (Kommisjonen mot 

Tyskland). Saken omhandlet bl.a. tyske regler som påla utenlandske tjenesteytere, som 

utstasjonerte sine arbeidstakere til Tyskland, å oversette arbeidstakernes arbeidskontrakter 

til tysk. Saksforholdet skiller seg fra kravet om oversettelse av dokumenter i forbindelse 

med registrering i et offentlig register, men er likevel relevant hva angår 

restriksjonsvurderingen. Byrdene som tjenesteytere påføres ved å måtte oversette 

dokumenter fra hjemlandets til vertstatens språk, vil i hovedsak være sammenfallende.   

Det vil vanligvis dreie seg om et begrenset antall dokumenter som skal oversettes, 

men uavhengig av antall dokumenter som må oversettes, vil kravet påføre tjenesteyteren 

økonomiske kostnader med å få dokumentene oversatt av en godkjent translatør. Kravet om 

oversettelse vil således påføre tjenesteytere ekstra økonomiske og administrative byder 

sammenlignet med nasjonale tjenesteytere, og må derfor anses å utgjøre en restriksjon på 

tjenestefriheten.
262

 

3.5.10 Kan restriksjonen begrunnes i legitime hensyn? 

Dokumentasjonskravet i enhetsregisterloven § 8 har som formål å kontrollere at 

tjenesteyters virksomhet faktisk eksisterer. Det må kunne legges til grunn at dette kravet 
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 Slik redegjort for i punkt 3.5.5 note 245, er praksisen til Enhetsregisteret at alle dokumenter som ikke er på 

norsk, svensk, dansk eller engelsk kreves oversatt til Norsk. 
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 Jf. eks. sak C-490/04 (Kommisjonen mot Tyskland), avsnitt 68–69.   

262
 Se sak C-490/04, (kommisjonen mot Tyskland), avsnitt 68-69.  
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kan begrunnes i hensynet til å forebygge omgåelse/misbruk av tjenestefriheten,
263

 f.eks. 

ved at virksomheten ikke er lovlig opprettet i hjemlandet, eller at det i realiteten er tale om 

arbeidstakere og arbeidsgivere som søker å omgå nasjonale regler om vern av arbeidstakere 

ved å hevde at arbeidstaker er selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak. Kravet om 

oversettelses av dokumenter skal således gjøre det mulig for Enhetsregisteret å foreta den 

nødvendige kontroll av dokumentene som virksomheten sender inn. Kontrollen vil bli både 

tidkrevende og vanskelig, all den tid Enhetsregisteret ikke er i besittelse av de 

språkkunnskaper som kreves å forstå og verifisere innholdet i dokumentene. Avgjørende 

for om oversettelseskravet kan opprettholdes er derfor om det er i overensstemmelse med 

proporsjonalitetsprinsippet. 

3.5.11 Er restriksjonen i overensstemmelse med proporsjonalitetskravet? 

Det må her kunne legges til grunn at kravet om egnethet er oppfylt, ved at oversettelse gjør 

det mulig for offentlige myndigheter å forstå innholdet i dokumentene. Når det gjelder 

kravet til nødvendighet må det vurderes om det finnes andre og mindre inngripende måter 

for å oppnå tilstrekkelig kontroll av dokumentene. Et alternativt kontrolltiltak ville være om 

norske myndigheter henvendte seg til hjemlandets myndigheter, for å få verifisert 

virksomhetens faktiske eksistens. Imidlertid er det usikkert om det foreligger noen 

samarbeidsordninger mellom medlemsstatene på dette området, og det kan derfor legges til 

grunn at det ikke foreligger andre tiltak som kan sikre formålet.  

 Dermed blir det avgjørende om kravet om oversettelse ikke utgjør et 

uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten. Oversettelse vil kunne være en nødvendig 

forutsetning for at Enhetsregisteret skal kunne føre kontroll med at virksomheten er reell, 

og både for juridiske personer og enkeltpersonforetak er det normalt tale om et begrenset 

antall dokumenter. Betydningene av kostnadene til oversettelse vil variere m.h.t. foretakets 

størrelse. For større selskaper må det kunne legges til grunn at utgiftene til oversettelse 

normalt ikke er uforholdsmessige. Slike selskaper har som regel en organisasjon som vil 

kunne fremskaffe den nødvendige dokumentasjon og få den oversatt. For mindre selskaper 

og/eller enkeltpersonforetak vil kravet om oversettelse kunne fremstå som mer byrdefullt. 
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Dette skyldes at disse ikke i tilstrekkelig grad har den nødvendige organisasjon for å 

fremskaffe og få oversatt dokumentene. Sett hen til det begrensede antall dokumenter som 

kreves oversatt, må det også for denne gruppen kunne legges til grunn at kravet om 

oversettelse ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep i tjenestefriheten.
264

 

Resultatet av dette synes derfor å være at forutsetningene for at utenlandske 

tjenesteytere skal oppnå registrering i Enhetsregisteret er forenlig med de alminnelige 

tjenestereglene, og derfor kan opprettholdes. Det må derfor kunne legges til grunn at norske 

myndigheter kan kreve at utenlandske tjenesteytere er registrert i Enhetsregisteret og tildelt 

et organisasjonsnummer for å få utstedt id-kort til seg selv eller sine ansatte. 
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3.6 Rettslige konsekvenser for id-kortordningen  

Hovedspørsmålet som er drøftet i dette kapittelet er om de underliggende registrerings- og 

opplysningspliktene som utenlandske tjenesteytere må oppfylle for å få utstedt id-kort, i seg 

selv er forenlige med EU/EØS-retten. Redegjørelsen viser at vilkårene for at utenlandske 

tjenesteytere skal få registrert seg selv og/eller sine ansatte i de nødvendige offentlige 

registre utgjør en restriksjon på tjenestefriheten. De fleste av disse restriksjonene er 

imidlertid tillatelige ved at de kan begrunnes i legitime hensyn og er egnede, nødvendige 

og proporsjonale.  

 Imidlertid må det på bakgrunn av resultatet av drøftelsen i kapittel fire gjøres to 

ytterligere vurderinger. Den første knytter seg til ligningsloven § 6-10 og solidaransvaret 

som oppdragsgiver kan bli pålagt dersom rapporteringsplikten misligholdes. Når det her ble 

konkludert med at rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-10 neppe er forenlig med 

proporsjonalitetskravet etter EU/EØS-retten, vil dette nødvendigvis legge føringer på 

vurderingen av om id-kortordningen er i overensstemmelse med fellesskapsretten.  

 Bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel gjelder som norsk lov, jf. EØS-loven § 1, 

og etter EØS-lovens § 2 skal disse bestemmelsene gis forrang fremfor EØS-stridige 

bestemmelser i norsk intern rett.
265

 Den rettslige konsekvensen for rapporteringsplikten og 

sanksjonsbestemmelsene er derfor at de må settes til side så langt de utgjør en ulovlig 

restriksjon på tjenestefriheten. Rapporteringsplikten og sanksjonsbestemmelsene som ikke 

oppfyller kravet om forholdsmessighet i snever forstand må oppheves/modifiseres. 

Konsekvensen av dette er at norske myndigheter må vedta tiltak som i mindre grad griper 

inn i samhandelen mellom medlemsstatene, på tross av at dette vil kunne føre til et lavere 

beskyttelsesnivå i forhold til de legitime hensyn – effektiv skattekontroll og motvirke 

skatteunndragelse – som tiltakene skal ivareta.
266

    

Kravet om at utenlandske virksomheter skal være registrert hos SFU for å få utstedt 

id-kort kan etter min vurdering ikke opprettholdes. Følgene av dette er derfor at id-
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 Sejersted m.fl. 2004, s. 244–246.  

266
 Se Generaladvokat Maduro sin uttalelse av 13.juli 2006 i sak C-434/04, avsnitt 26. 
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kortordningen på dette punkt er uforenlig med fellesskapsretten. Uforenligheten kan 

imidlertid rettes ved at utenlandske tjenesteytere blir fritatt fra å være registrert hos SFU 

med hjemmel i ligningsloven § 6-10 og/eller at denne gruppen skal være registrert i et 

annet offentlig register – som i seg selv er forenlig med EU/EØS-retten – for å få utstedt id-

kort.  
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4 Er id-kortordningen forenlig med tjenestedirektivet? 

4.1 Utgangspunkter og problemstillinger 

I kapittel 3 ble det vurdert om de underliggende registreringspliktene, som tjenesteyteren 

må gjennomføre for å få utstedt id-kort, var i overensstemmelse med de alminnelige 

tjenestereglene. I dette kapittelet vil det bli drøftet om id-kortordningen som sådan er i 

overensstemmelse med tjenestedirektivet, mens det i kapittel 5 vil bli drøftet om ordningen 

er i overensstemmelse med utstasjoneringsdirektivet.  

Tjenestedirektivet
267

 har sin bakgrunn i den såkalte Lisboa-prosessen fra 2000, som 

er en betegnelse på en strategi EU-statene vedtok for å gjøre EU til verdens mest 

konkurransekraftige, kunnskapsbaserte økonomi på et bærekraftig og sosialt grunnlag.
268

 

Fortalen til tjenestedirektivet fremhever at det fremdeles foreligger en lang rekke barrierer som 

hindrer målsetningen om et felles indre marked for tjenester, og at det særlig er små og 

mellomstore bedrifter (SMB) som hindres fra å tilby sine tjenester i andre medlemsstater og 

dermed dra nytte av det indre marked.269   

Tjenestedirektivet både viderefører og innskrenker medlemsstatenes adgang til å 

gjøre nasjonale regler gjeldende for utenlandske tjenesteytere som utøver midlertidig 

tjenestevirksomhet på medlemsstatenes område. Tjenestedirektivet søker å innføre 

virkemidler for bedre å realisere formålet om et felles indre marked for tjenester. Ett av de 

virkemidlene som er innført, er bestemmelsene i art. 16 nr. 2 som etter sin ordlyd oppstiller 

en liste over krav som medlemsstatene ikke kan gjøre gjeldende ovenfor tjenesteyteren i 

forbindelse med den midlertidige tjenestevirksomhet i vertstaten. Bestemmelsen oppstiller i 
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 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteytelser i det indre marked 

(tjenestedirektivet). 
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 Kom(2004) 2 endelig, s. 3–4.  
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 Særlig punkt 2, 3 og 4.  
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bokstav e et forbud mot nasjonale regler som pålegger tjenesteyteren å måtte være i 

besittelse av et særskilt identitetsbevis, utstedt av vertstatens kompetente myndigheter, for å 

kunne levere sine tjenester i vertstaten. Slik redegjort for i punkt 2.3.1 får id-kortforskriften 

anvendelse for enkeltpersonforetak,
270

 og i lys av tjenestedirektivets forbud om bruk av 

særskilte identitetsbevis er det derfor nødvendig å drøfte forholdet mellom id-

kortforskriftens anvendelsesområde og bestemmelsen i art. 16 nr. 2 bokstav e.  

Selv om tjenestedirektivet i utgangspunktet omfatter hele området for 

tjenesteytelser i fellesskapsrettslig forstand, oppstiller det en rekke unntak som innskrenker 

tjenestedirektivets anvendelsesområde. I punkt 4.3 vil det bli redegjort nærmere for 

direktivets anvendelsesområde, og hvorvidt unntaksbestemmelsene får betydning for 

tjenestedirektivets anvendelse på id-kortordningen. I punkt 4.4. vil det bli drøftet om id-

kortordningen som sådan er i overensstemmelse med bestemmelsene i tjenestedirektivet. 

Det overordende spørsmålet i denne sammenheng knytter seg til rekkevidden av art. 16 nr. 

2, og i hvor stor grad direktivet viderefører eller innskrenker medlemsstatenes adgang til å 

gi nasjonale regler anvendelse ovenfor utenlandske tjenesteytere i forhold til de alminnelige 

tjenestereglene. 

4.2 Tjenestedirektivets stilling i norsk rett 

For å gjennomføre tjenestedirektivet har norske myndigheter valgt å bruke flere 

tilnærmingsmåter. Bakgrunnen for dette er at gjennomføringen innebar en rekke 

lovtekniske utfordringer.
271

 For det første er mange av direktivbestemmelsene gjennomført 

ved at det er konstatert samsvar mellom norske lover og forskrifter og direktivet. For de 

direktivbestemmelsene hvor det foreligger samsvar, har det derfor ikke vært ansett 

nødvendig med noen egne gjennomføringstiltak.
272

 For det andre er direktivets 

bestemmelser gjennomført ved at man i sektorlovgivningen har opphevet, endret og innført 

nye bestemmelser i gjeldende lover eller forskifter der disse reglene var i strid med 
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direktivet.
273

 Endelig er det vedtatt en generell tjenestelov.
274

 I grove trekk kan man si at 

direktivbestemmelsene som ble gjennomført gjennom tjenesteloven, er bestemmelser som 

ikke lot seg gjennomføre på overnevnte måter.
275

 Tjenesteloven inneholder dermed en 

rekke generelle bestemmelser som skal dekke hele direktivets anvendelsesområde. 

4.3 Nærmere om tjenestedirektivets anvendelsesområde og 

unntaksbestemmelsene 

Tjenestedirektivet kommer til anvendelse på alle typer tjenester, med mindre disse 

eksplisitt er unntatt fra direktivets anvendelsesområde.
276

 Etter tjenestedirektivet art. 2 nr. 

1, får direktivet anvendelse på ”tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere, som er 

etableret i en medlemsstat”.  

Tjenestedirektivet art. 4 nr. 1 definerer begrepet ”tjenesteytelse” som: 

 

”enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, der normalt udføres mod betaling, jf. traktatens 

artikel 50.” 

 

Når det gjelder hvilke typer av aktiviteter som anses som en ”tjeneste” i direktivets 

fortstand, viser direktivet i art. 4 nr. 1 til tjenestebegrepet slik det er definert i EF-traktaten 

art. 50
277

 (tilsvarende EØS-avtalen art. 37)
 
. Rettspraksis fra EU-domstolen vedrørende 

forståelsen av EF-traktaten art. 50 vil derfor være relevant for å klarlegge 

tjenestedirektivets anvendelsesområde.  

 Etter EØS-avtalen art. 37 omfatter tjenestebegrepet all selvstendig 

næringsvirksomhet som normalt utføres mot betalig, i den utstrekning reglene om fri 

bevegelse av varer, personer og kapital ikke kommer til anvendelse.
278

 Kravet om at 

aktiviteten må utøves av en selvstendig næringsdrivende innebærer bl.a. at det må vurderes 

                                                 

273
 Ot. prp. nr.70 (2008–2009), s. 29 flg. 

274
 Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven). 

275
 Bull 2009, note *. 

276
 Håndbok 2007, s. 10. 

277
 Nå EU-traktaten art. 57. 

278
 Se Sejersted m.fl. 2004, s. 430 flg, og Håndbok 2007, s. 10. 



 88 

konkret om en person er arbeidstaker eller næringsdrivende.
279

 Tjenestebegrepet omfatter 

bare aktiviteter som blir levert at en tjenesteyter (fysisk eller juridisk person) som ikke er 

bundet gjennom et ansettelsesforhold. Videre omfatter tjenestebegrepet bare aktiviteter som 

”normalt udføres mod betaling”. Hva som ligger i dette har EU-domstolen bl.a. klargjort i 

sak C-263/86 (Humbel) hvor domstolen vurderte om betaling av studieavgift kunne føre til 

at undervisningen måtte anses som en tjeneste i traktatens forstand. Domstolen uttalte at:  

 

”Det vaesentlige kendetegn ved betalingen findes saaledes i det forhold, at den udgoer det oekonomiske 

modstykke til tjenesteydelsen, hvilket modstykke normalt fastlaegges i forholdet mellem den, der praesterer 

tjenesteydelsen, og den, der modtager den”
280

 

 

Uttalelsene til domstolen viser at det må foreligge en økonomisk tilknytning mellom 

tjenesteyteren og tjenestemottakeren, m.a.o. må aktiviteten være av en økonomisk art for å 

falle inn under tjenestebegrepet i traktaten.
281

 Tjenesteytere som er etablert i et annet 

medlemsland og som inngår en avtale om levering av tjenester av bygge- og anleggsarbeid 

i Norge, hvor det er avtalt vederlag for ytelsen, vil således falle inn under tjenestebegrepet, 

såfremt de øvrige vilkårene er oppfylt.  

 Endelig må aktiviteten ikke falle inn under de andre frihetene, om fri bevegelse av 

varer, personer og kapital. Det foretas med andre ord en negativ avgrensing mot de andre 

frihetene. Dette innebærer, jf. eksempelet ovenfor, at det må vurderes om personen er 

arbeidstaker eller næringsdrivende. Dersom det er tale om en person som utøver arbeid mot 

lønn under en annen persons instruksjonsmyndighet, vil det som regel være tale om en 

arbeidstaker og reglene om fri bevegelse av personer vil derfor komme til anvendelse.
282

 På 

den annen side vil tjenestereglene kunne komme til anvendelse der tjenesteytere 

(arbeidsgiver) skal yte tjenester i en annen stat ved å benytte seg av sine egne arbeidstakere 

fra hjemstaten.
283
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 Konsekvensen av at tjenestedirektivet viderefører tjenestebegrepet slik det er tolket 

av EU-domstolen er at tjenestebegrepet favner vidt, og tjenestedirektivets regler finner 

således anvendelse på en lang rekke av tjenester.
284

 

Definisjonen av tjenesteyter i art. 4 nr. 2 angir hvem som kan pårope seg rettigheter 

etter direktivet. Tjenesteyterbegrepet omfatter:    

 

”enhver fysisk person, der er statsborger i en medlemsstat, og som udbyder eller udfører en tjenesteydelse, 

eller enhver juridisk person, jf. traktatens artikel 48, og som er etableret i en medlemsstat, og som udbyder 

eller udfører en tjenesteydelse.”
285

 

 

 Definisjonen innebærer at fysiske og juridiske personer som ”utbyder eller udfører” 

en tjenesteytelse, er omfattet av tjenesteyterbegrepet dersom de er statsborgere eller etablert 

i en medlemsstat.
286

  Tjenesteyterbegrepet omfatter således tjenesteytere som er 

arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) som yter tjenester på 

midlertidig basis i andre medlemsstater, og følgen av dette er at disse kan utlede rettigheter 

etter direktivet. 

Utgangspunktet etter dette er at tjenestedirektivet omfatter hele området for 

tjenesteytelser i fellesskapsrettslig forstand. I hvilken grad tjenestedirektivet kommer til 

anvendelse på id-kortordningen beror derfor i første rekke på om ordningen saklig faller 

inn under de mange unntakene som direktivet oppstiler. To unntak gjør seg særlig 

gjeldende i denne forbindelse. Den første knytter seg til den bredt formulerte 

unntaksbestemmelsen i art. 1 nr. 6 og nr. 7 som unntar tjenestedirektivet fra å komme til 

anvendelse på den nasjonale arbeidsrett. For tjenesteytere som er selvstendig 

næringsdrivende/enkeltpersonforetak må det vurderes om id-kortordningen omfattes av 

dette unntaket, se nedenfor punkt 4.3.1. For tjenesteytere som er arbeidsgivere, og som 

utfører tjenester ved å utstasjonere sine arbeidstakere til Norge, følger det av 
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tjenestedirektivet art. 3 nr. 1 at bestemmelsene i utstasjoneringsdirektivet går foran 

bestemmelsene tjenestedirektivet.
287

 Om id-kortordningen kan opprettholdes ovenfor denne 

gruppen tjenesteytere, må derfor vurderes med utgangspunkt i utstasjoneringsdirektivet. 

4.3.1 Arbeidsrettunntaket 

Slik redegjort for ovenfor kan tjenesteytere som er enkeltpersonforetak utlede rettigheter av 

tjenestedirektivet. Forutsetningen for at direktivets bestemmelser skal komme til 

anvendelse er imidlertid at vertstatens nasjonale regler ikke faller inn under direktivets 

unntaksbestemmelser, og dermed faller utenfor tjenestedirektivets anvendelsesområde. 

Sentralt i denne sammenheng er at det av art. 1 nr. 6 og nr. 7 fremgår at nasjonal arbeidsrett 

er unntatt fra tjenestedirektivets anvendelsesområde. Spørsmålet blir derfor om dette 

unntaket også omfatter nasjonale arbeidsrettslige regler som kommer til anvendelse på 

enkeltpersonforetak.  

Arbeidsmiljøloven § 2-2 pålegger arbeidsgiver ansvar for andre en egne ansatte. 

Arbeidsgiver har bl.a. ansvaret for at enkeltpersonforetak er sikret et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø, i forbindelse arbeid som utføres i tilknytning til arbeidsgivers virksomhet.
288

 

Slik redegjort for i punkt 2.3.2 er id-kortordningen en kontrollordning som skal sikre at 

arbeidsmiljølovens materielle bestemmelser etterleves. Det må kunne legges til grunn at all 

den tid nasjonale arbeidsrettslige regler om vern av enkeltpersonforetak er omfattet av 

arbeidsrettunntaket, vil nasjonale kontrollordninger som skal sikre etterlevelsen av disse 

også være omfattet av unntaket.
289

  

 Unntaket i tjenestedirektivet art. 1 nr. 6 er formulert slik at direktivet ikke kommer 

til anvendelse på vertstatens ”arbejdsretlige regler”. Uttykket synes å gi inntrykk av at hele 

området for den nasjonale arbeidsrett er unntatt fra direktivets anvendelsesområde, og 
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konsekvensen av dette synes derfor å være at arbeidsrettslig lovgivning som inneholder 

regler om vern av enkeltpersonforetak vil være omfattet av unntaket.
290

  

Imidlertid fremgår det av art. 1 nr. 7 at direktivet ikke kommer til anvendelse på 

forhandling, inngåelse eller anvendelse av tariffavtaler, eller retten til arbeidskamp. Viktige 

kollektivarbeidsrettslige områder unntas fra direktivet i kraft av nr. 7, og indikerer at 

uttrykket ”arbeidsrett” i nr. 6 ikke omfatter hele rettsfeltet for den nasjonale arbeidsrett.
291

  

I art. 1 nr. 6 er uttrykket ”arbeidsrett” noe nærmere presisert. Det fremgår her at 

”arbeidsrett” omfatter:  

 

”enhver form for retlige eller kontraktretlige bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår, arbejdsforhold, 

herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere,”.  

 

Opplistingen kan inndeles i tre hovedkategorier.
292

 For det første omfatter uttrykket 

ansettelsesvilkår, for det andre omfattes arbeidsforhold – herunder sunnhet og sikkerhet på 

arbeidsplassen –, endelig omfattes forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Opplistingen må kunne forstås dit hen at uttrykket er ment å omfatte offentlige og 

privatrettslige regler som knytter seg til et arbeidsforhold. Av dette kan det hevedes at 

nasjonale arbeidsrettslige regler som kommer til anvendelse i de tilfeller hvor det foreligger 

et avtaleforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker er omfattet av unntaket 

(individuelle arbeidsforhold).
293

 Mens arbeidsrettslige regler som kommer til anvendelse på 

personer som utøver yrkesaktivitet uten at det foreligger et ansettelsesforhold av noen art 

ikke er ment å være omfattet av unntaket.
294

 Nasjonale arbeidsrettslige regler vedrørende 

det individuelle arbeidsforhold ser ut til å ligge i kjernen av arbeidsrettsunntaket. Denne 
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forståelsen synes videre å ha støtte i fortalen punkt 14, hvor det fremgår at direktivet ikke 

omfatter: 

 

”arbejds- og ansættelsesvilkår som f.eks. maksimal arbejdstid og minimal hviletid, mindste antal betalte 

feriedage pr. år, mindsteløn og sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen, som medlemsstaterne 

anvender i overensstemmelse med fællesskabsretten, det berører ikke forholdet mellem arbejdsmarkedets 

parter”. 

 

Fortalen kan leses som at det i hovedsak er arbeids- og ansettelsesvilkår som faller inn 

under uttrykket arbeidsrett i art. 1 nr. 6.
295

 Arbeidsrettslige regler som kommer til 

anvendelse på grunnlag av at det foreligger et arbeidsforhold synes derfor å være omfattet 

av unntaket. Denne forståelsen underbygges også ved at eksemplene som oppstilles i 

hovedsak gjelder regulering av det individuelle arbeidsforholdet – som lønn, arbeidstid, 

fritid, permisjoner m.v. – og regulering av arbeidsmiljø – helse, sikkerhet og hygiene på 

arbeidsplassen.
296

 Uttalelsene i fortalen synes derfor å tale for at arbeidsrettsunntaket er 

begrenset til å gjelde arbeidsrettslige regler omhandlende det individuelle arbeidsforhold.  

 På bakgrunn av de gjentatte og klare henvisningene til det individuelle 

arbeidsforhold, må det kunne legges til grunn at unntaket i art. 1 nr. 6 er begrenset til å 

gjelde nasjonale arbeidsrettslige regler som kommer til anvendelse hvor det foreligger et 

ansettelsesforhold. Følgen av dette synes derfor å være at id-kortordningen som 

kontrollordning for å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av 

enkeltpersonforetak, faller utenfor arbeidsrettunntaket. Avgjørende for om id-

kortordningen kan opprettholdes for denne gruppen tjenesteytere er derfor om ordningen er 

i samsvar med tjenestedirektivet art. 16. 

4.3.2 Tjenestedirektivet art. 16 – Medlemsstatenes adgang til å regulere 

besøkende tjenesteyteres virksomhet 

Tjenestedirektivet kapittel IV regulerer medlemsstatenes adgang til å gi nasjonale krav 

anvendelse på besøkende tjenesteytere som utøver virksomhet på medlemsstatenes 
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område.
297

 Hvorvidt norske myndigheters har adgang til å pålegge utenlandske 

tjenesteytere (enkeltpersonforetak) å måtte være i besittelse av id-kort for å kunne levere 

sine tjenester på bygge- og anleggsplasser i Norge, vil derfor måtte avgjøres etter reglene i 

dette kapittelet. Sentralt i denne sammenheng er tjenestedirektivet art. 16 som er en 

hovedbestemmelse. Bestemmelsen angir hvilke restriksjoner på den grensekyssende 

aktivitet som ikke er tillatelige, dels ved at bestemmelsen oppstiller vilkår for når 

medlemsstatene kan gjøre inngrep i tjenestefriheten (i nr. 1 og nr. 3), og dels ved å oppstille 

en liste over krav som medlemsstatene ikke skal kunne pålegge tjenesteyteren (nr.2).
298

  

Listen over krav som ikke kan gjøres gjeldende etter art. 16 nr. 2 reiser særlige spørsmål i 

forhold til id-kortordningen. Etter bokstav e kan medlemsstatene ikke pålegge 

tjenesteyteren å måtte være i besittelse av et ”særligt identitetsbevis”, som er utstedt av den 

medlemsstat hvor tjenesten skal leveres. Adgangen til å opprettholde id-kortordningen for 

utenlandske tjenesteytere vil derfor å måtte vurderes i lys av dette forbudet, og spørsmålet 

blir derfor i første i rekke om dette er absolutte forbud eller om det med grunnlag i 

direktivet er mulighet til å opprettholde nasjonale tiltak som saklig faller inn under 

forbudene i nr. 2. I det videre vil det først bli redegjort for art. 16 nr. 1 og de vilkår som må 

foreligge for at medlemsstatene kan gjøre inngrep i tjenestefriheten etter direktivet. I punkt 

4.3.4 vil det blir vurdert om id-kortordningen rammes av forbudet i art. 16 nr. 2 bokstav e, 

og om dette er et absolutt forbud eller om det kan opprettholdes under visse vilkår. 

4.3.3 Medlemsstatenes adgang til å gjøre inngrep i tjenestefriheten etter direktivet 

vs. de alminnelige tjenestereglene 

Tjenestedirektivet art. 16 nr. 1 første ledd pålegger medlemsstatene en plikt til å respektere 

tjenesteyteres rett til å utføre tjenester i en annen medlemsstat enn hjemstaten, mens art. 16 

nr. 1 annet ledd pålegger medlemsstatene en plikt til å sikre tjenesteyteren fri adgang til og 

fri utøvelse av tjenestevirksomhet på medlemsstatens område.
299

 Videre følger det av art. 

16 tredje ledd at medlemsstatene ikke skal gjøre inngrep i tjenestefriheten ved å oppstille 

                                                 

297
 Wikborg Rein 2008, s. 10-11. 

298
 Evju 2009 (c), s. 259. 

299
 Se nærmere Barnard 2008, s. 360-364. 



 94 

krav som ikke er i overensstemmelse med nærmere angitte prinsipper, herunder 

prinsippene om ikke-diskriminering, legitime hensyn og proporsjonalitet.
300

 Sentralt i 

denne sammenheng er at direktivet dels viderefører og dels innsnevrer medlemsstatenes 

adgang til å gjøre inngrep i tjenestefriheten sett i forhold til de alminnelige tjenestereglene. 

 Utgangspunktet er at tjenestedirektivet art. 16 nr. 1 kommer til anvendelse på alle 

”krav” (restriksjoner) som er å anse som restriksjoner etter EF-traktaten art. 49 (tilsvarende 

EØS-avtalen art. 36).
301

 Kommisjonen viser til at art. 16 nr. 1 bygger på 

restriksjonsbegrepet slik det er utviklet av EU-domstolen.
302

 Til dette kommer også at 

tjenestedirektivet – sekundærrett – ikke kan tillate ordninger som ikke er i 

overensstemmelse med de alminnelige tjenestereglene. Direktivene må tolkes i lys av 

traktatretten,
303

 og EU-domstolens praktisering av restriksjonsbegrepet etter de alminnelige 

tjenestereglene vil følgelig være en viktig tolkningsfaktor ved fastleggelsen av 

restriksjonsforbudet etter tjenestedirektivet art. 16 nr. 1.
304

 

 Selv om restriksjonsforbudet i art. 16 nr. 1 i utgangspunktet viderefører det 

generelle restriksjonsforbudet etter de alminnelige tjenestereglene, synes medlemsstatenes 

adgang til å gjøre inngrep i tjenestefriheten etter direktivet også å være innskrenket, 

sammenlignet med de alminnelige tjenestereglene.  

For det første følger det av ordlyden i bokstav b (og art. 16 nr. 3) at medlemsstatene 

bare kan pålegge tjenesteytere krav som er begrunnet i; ”den offentlige orden, den 

offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af miljøet”.  Denne 

opplistingen av hensyn, som kan begrunne krav eller restriksjoner, er snevrere enn hva EU-

domstolen har akseptert som legitime grunner etter de alminnelige tjenestereglene. Mens 

medlemsstatene etter de alminnelige tjenestereglene kan begrunne restriksjoner i et vidt 

spekter av hensyn med grunnlag i læren om allmenne hensyn, synes direktivet å oppstille 
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en uttømmende liste over tillatelige hensyn som kan begrunne et inngrep i tjenestefriheten. 

De tre førstnevnte hensyn er hentet fra EF-traktaten art. 46 (nå TEUF art.52), mens 

sistnevnte – ”beskyttelsen af miljøet” – er nytt. Hvorvidt direktivet uttømmende regulerer 

hvilke hensyn som kan begrunne et krav, vil bli nærmere vurdert i tilknytning til om id-

kortordningen kan begrunnes i lovlige hensyn. 

For det andre må det pekes på at mens det etter de alminnelige tjenestereglene er 

adgang til å opprettholde og iverksette tiltak som direkte eller indirekte forskjellsbehandler 

tjenesteytere på grunnlag av statsborgerskap eller etableringssted, synes denne adgangen å 

være begrenset gjennom tjenestedirektivet bokstav a og kravet om likebehandling.
305

 I dette 

ligger at et nasjonalt krav verken direkte eller indirekte må forskjellsbehandle tjenesteytere 

på grunnlag av nasjonalitet for å kunne opprettholdes etter direktivet. Ordlyden i direktivet 

synes derfor å oppstille et absolutt forbud mot å forskjellsbehandle tjenesteytere fra andre 

medlemsstater selv om tiltaket kan begrunnes i de hensyn som er nevnt i bokstav b.
306

 

 Endelig fremgår det av bokstav c at for at et nasjonalt krav skal kunne gjøres 

gjeldende etter direktivet, må det være i overensstemmelse med det generelle 

proporsjonalitetsprinsippet.
307

 I dette ligger at et nasjonalt krav må være egnet, nødvendig 

og proporsjonalt for å ivareta de legitime hensyn som oppstilles i direktivet. Selv om kravet 

om proporsjonalitet i snever forstand ikke nevnes som et selvstendig krav av 

proporsjonalitetstesten etter direktivet, må det kunne legges til grunn at det også etter 

direktivet gjelder et krav om proporsjonalitet i snever forstand. Dette følger allerede av at 

direktivene er underordnet traktatretten. Et tiltak som utgjør et uforholdsmessig inngrep i 

en grunnfrihet – her tjenestefriheten – vil således være uforenlig med tjenestefriheten. 

 Redegjørelsen viser at direktivet både viderefører og innskrenker medlemsstatenes 

adgang til å gjøre nasjonale krav gjeldende ovenfor utenlandske tjenesteytere som yter 

tjenester på midlertidig basis på medlemsstatenes område. Sentralt i denne sammenheng er 
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 Direkte diskriminering er tillatelig hvis begrunnet i EØS art. 33 jf. 39 ” fastsatt ved lov eller forskrift og 

begrunnet med hensynet til offentlig orden, sikkerhet og folkehelsen”. Indirekte diskriminering er tillatelig 

hvis begrunnet i de hensyn som følger av art 33 + allmenne hensyn. 
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at direktivet på den ene siden viderefører det generelle restriksjonsforbudet, samtidig som 

medlemsstatenes adgang til å kunne opprettholde nasjonale krav/restriksjoner innskrenkes 

gjennom bokstav b (legitime hensyn) og bokstav a (likebehandling). Særlig ved at 

tjenestedirektivet synes å begrense adgangen av legitime hensyn, må det antas at direktivet 

vil kunne bidra til å utfordre et vidt spekter av nasjonale krav som tidligere kunne 

begrunnes i læren om allmenne hensyn.  

4.3.4 Forholdet mellom art. 16 nr. 1 og art. 16 nr. 2  

Utgangspunktet for vurderingen av om id-kortordningen er forenlig med tjenestedirektivet, 

er derfor om ordningen utgjør en restriksjon etter tjenestedirektivet art. 16 nr. 1. Praksis fra 

EU-domstolen viser at nasjonale krav som pålegger tjenesteyteren å være i besittelse av et 

særskilt identitetsbevis for å kunne levere sine tjenester på vertstatens område, kan utgjøre 

en restriksjon.
308

 Dette følger også av tjenestedirektivet art. 16 nr. 2 bokstav e. 

Bestemmelsen forbyr nasjonale krav som stiller som vilkår at tjenesteyteren må være i 

besittelse av et ”særligt identitetsbevis” som er utstedt av vertstatens kompetente 

myndigheter for å kunne levere sine tjenester.   

 Et spørsmål i denne sammenheng er derfor hva som er forholdet mellom art. 16 nr. 

1 og nr. 2, m.a.o. står art. 16 nr. 2 på selvstendig grunnlag ved siden av art. 16 nr. 1 eller 

må det vurderes om nasjonale regler som saklig faller inn under listen i art. 16 nr. 2 utgjør 

en restriksjon på tjenestefriheten jf. art. 16 nr. 1. 

Ett tolkningsalternativ er at art. 16 nr. 2 står på selvstendig grunnlag ved siden av 

art. 16 nr. 1.  Dette synes både å følge av ordlyden i art. 16 nr. 2, som er utformet som en 

forbudsbestemmelse, og av det indre systemet i art. 16.  Begge disse faktorene taler for at i 

den grad den nasjonale lovgivning inneholder krav som saklig faller inn under listen i 

art. 16, er utgangspunktet at disse er forbudte. Tolkningsalternativet innebærer at det ikke 

er nødvendig å foreta en selvstendig vurdering av om det nasjonale tiltaket de facto utgjør 

en restriksjon på tjenestefriheten, jf. art. 16 nr. 1.  

 Et annet tolkningsalternativ er at art. 16 nr. 2 bare er eksempler på krav som ikke 

må stilles til tjenesteytere som yter tjenester på midlertidig basis i vertstaten, og derfor ikke 
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står på selvstendig grunnlag ved siden av art. 16 nr. 1. Dette tolkningsalternativet synes å 

ha støtte i Kommisjonens uttalelser til bestemmelsen hvor det fremgår at art. 16 nr. 2 bare 

inneholder eksempler på krav som ikke må stilles til tjenesteytere som utøver midlertidig 

tjenestevirksomhet i vertsstaten.
309

 Neergaard & Nilsen uttaler på denne bakgrunn at ” [d]et 

må formodes, at der ikke er tale om en udtømmende opplisting”.
310

  Uttalelsene synes å 

antyde at art. 16 nr. 2 ikke står på selvstendig grunnlag, men må ses i sammenheng med art. 

16 nr. 1. Dette innebærer at art. 16 nr. 2 langt på vei bringes i overensstemmelse med den 

generelle forbudsbestemmelsen i art. 16 nr. 1. Tolkningsalternativet innebærer at det må 

foretas en selvstendig vurdering av om nasjonale tiltak som saklig faller inn under listen i 

art. 16 nr. 2 utgjør en restriksjon på tjenestefriheten for at disse skal falle inn under 

direktivets anvendelsesområde. Dette tolkningsalternativet harmoniserer imidlertid dårlig 

med det indre system i art. 16, og vil innebære at art. 16 nr. 2 får liten eller ingen 

selvstendig betydning ved siden av art. 16 nr. 1. Videre må det vises til ordlyden i art. 16 

nr. 2 som klart gir uttrykk for at medlemsstatene skal avstå fra å pålegges tjenesteyteren de 

opplistede kravene i bestemmelsen. 

 Direktivet synes på dette punkt å måtte forstås dit hen art. 16 nr. 2 står på 

selvstendig grunnlag. Følgen av det blir at i den grad nasjonal lovgivning inneholder 

regler/krav som saklig faller inn under listen i art. 16 nr. 2, så er utgangspunktet at disse er 

forbudte.  Etter id-kortforskriften § 2 jf. 3 (1) plikter tjenesteytere (enkeltpersonforetak) å 

være i besittelse av et id-kort som er utstedt av norske myndigheter for å kunne levere sine 

tjenester på bygge- og anleggsplasser i Norge. Konsekvensen av dette er at id-

kortordningen rammes av forbudsbestemmelsen i art. 16 nr. 2 bokstav e, og utgangspunktet 

synes derfor å være at id-kortordningen utgjør et utillatelig inngrep i tjenestefriheten. 

Avgjørende for om ordningen kan opprettholdes, er derfor om bestemmelsen oppstiller 

absolutte forbud, og dermed er utillatelige uansett, eller om disse kan opprettholdes under 

forutsetning av at de kan begrunnes i legitime hensyn etter direktivet og er proporsjonale. 

                                                 

309
 Håndbok 2007, s. 39. 

310
 Neergaard & Nilsen 2009, s.461, se også Barnard 2008, s. 364. 



 98 

4.3.4.1 Art. 16 nr. 2 – Presumsjon for motstrid eller absolutte forbud?    

Ordlyden i art 16 nr. 2 oppstiller et ubetinget og absolutt forbud for medlemsstatene til å 

gjøre de opplistede kravene i bokstav a–g gjeldende ovenfor utenlandske tjenesteytere. 

Denne forståelsen støttes om man ser bestemmelsen i sammenheng med art. 16 nr. 1 

bokstav a–c, som gir medlemsstatene adgang til å gjøre inngrep i tjenestefriheten. Ingen 

tilsvarende unntaksgrunner følger av art. 16 nr. 2, og det er derfor rimelig å legge til grunn 

at fraværet av unntaksgrunner i nr. 2 er tilsiktet. Umiddelbart synes derfor adgangen til å 

gjøre unntak fra de opplistede kravene i art. 16 nr. 2 begrenset til de unntaksgrunnene som 

følger av direktivet art. 17 og 18.
311

  

 En slik forståelse av art. 16 nr. 2 samsvarer også med Kommisjonens første forslag 

til direktiv om tjenesteytelser i det indre marked, Kom (2004) 2 endelig (førsteforslaget). I 

denne versjonen av direktivet inneholdt art. 16 en liste over forbudte krav som 

medlemsstatene ikke kunne opprettholde med grunnlag i legitime hensyn. Adgangen til å 

gjøre unntak fra disse kravene var begrenset til å gjelde de unntaksgrunnene som fulgte av 

art. 17–19 i førsteforslaget.
312

 

 Art. 16 i førsteforslaget er dels videreført og dels forandret i den vedtatte versjonen 

av direktivet. I den vedtatte versjonen, nå art. 16 nr. 2, er ordlyden videreført som en 

forbudsbestemmelse.
313

 Det tilsynelatende absolutte forbudet synes imidlertid å være 

modifisert ved at det er inntatt en ny bestemmelse i art. 16 nr. 3. Etter ordlyden i art. 16 

nr. 3 kan medlemsstatene pålegge tjenesteyteren nasjonale krav i forbindelse med 

tjenestevirksomheten, under forutsetning av at disse kan begrunnes i hensynet til; ”den 

offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af 

miljøet”, og for øvrig er i overensstemmelse med kravene i art. 16 nr. 1. Plasseringen av nr. 

3 tilsier at bestemmelsen også gir grunnlag for å gjøre unntak fra de opplistede kravene i 

nr. 2.  

 At art. 16 nr. 3 skal kunne gi medlemsstatene grunnlag til å opprettholde nasjonale 

regler som faller inn under listen i art 16 nr. 2, synes videre å ha støtte i Kommisjonens 

                                                 

311
 Se også Sørensen & Nilsen 2009, s.662, og Schlachter & Ohler 2009, s. 279.  
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uttalelser om rekkevidden av de opplistede kravene i art. 16 nr. 2. Kommisjonen viser til at 

de opplistede kravene, bokstav a–g, bygger på rettspraksis hvor disse er funnet å være 

uforenlige med de traktatfestede tjenestereglene, og utgjør derfor en; ”stærk formodning 

om, at sådanne krav ikke kan begrundes i et af de fire almene hensyn i henhold til artikel 

16, stk. 3, eftersom de normalt ville være uproportionelle”.
314

 Kommisjonens uttalelser om 

at det er en sterk presumsjon for at nasjonale krav som faller inn under listen ikke kan 

opprettholdes kan tolkes dit hen at forbudet ikke er absolutte, og at medlemsstatene med 

grunnlag i art. 16 nr. 3 både kan innføre og opprettholde de opplistede kravene.
315

 

 Selv om ordlyden i art. 16 nr. 2 er utformet som en forbudsbestemmelse, synes 

innføringen av art. 16 nr. 3 i det vedtatte tjenestedirektivet å bryte med førsteutkastet, som 

tilsynelatende oppstilte et absolutt forbud for å gjøre de opplistede kravene gjeldende for 

besøkende tjenesteytere. Det indre system i art. 16 i den vedtatte versjon, plasseringen av 

nr. 3, taler for at de opplistede kravene i nr. 2 kan opprettholdes under forutsetning av at de 

kan begrunnes i direktivets legitime hensyn, og er i overensstemmelse med art. 16 nr. 1 

bokstav a-c. Konsekvensen blir at unntaksadgangen i art. 16 nr. 1 gjelder for hele 

bestemmelsens anvendelsesområde, herunder de tilfeller som er opplistet i art. 16 nr. 2 

bokstav a–g.
316

  

  Slik redegjort for i punkt 4.3.4 står art. 16 nr. 2 på selvstendig grunnlag, og 

nasjonal lovgivning som saklig faller inn under listen i nr. 2 synes på bakgrunn av 

drøftelsen ovenfor å kunne betegnes som presumsjoner for motstrid i stedet for absolutte 

forbud.
317
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 Det springende punktet for om id-kortordningen kan opprettholdes blir i det videre 

om ordningen kan begrunnes i lovlige hensyn etter direktivet jf. art. 16 nr. 3 og for øvrig er 

i overensstemmelse med kravene i art. 16 nr. 1 bokstav a–c.  

4.3.5 Hvilke unntak kan begrunne inngrep etter direktivet  

Slik redegjort for i punkt 4.3.3, ser det ut til at direktivet innskrenker medlemsstatens 

adgang til å begrunne nasjonale krav/restriksjoner sammenlignet med de alminnelige 

tjenestereglene og læren om allmenne hensyn. For å kunne ta stilling til om id-

kortordningen kan begrunnes i legitime hensyn, må det først drøftes om tjenestedirektivet 

uttømmende oppstiller hvilke hensyn som kan gjøres gjeldende. På bakgrunn av denne 

drøftelsen vil det i punkt 4.3.5.1 bli drøftet om id-kortordningen for tjenesteytere 

(enkeltpersonforetak) kan begrunnes i legitime hensyn. 

 Både ordlyden i art. 16 nr. 1 og nr. 3 tilsier at nasjonale krav bare kan opprettholdes 

såfremt de kan begrunnes i et eller flere av de hensyn som direktivet oppstiller. Sett hen til 

det absolutte forbudet i art. 16 nr.1 bokstav a, om at medlemsstatene ikke kan pålegge 

tjenesteytere krav som direkte eller indirekte forskjellsbehandler tjenesteytere fra andre 

medlemsstater, må det kunne legges til grunn at også medlemsstatenes adgang til å 

begrunne opprinnelsesnøytrale restriksjoner er begrenset til de hensyn som oppstilles i 

direktivet. At direktivet uttømmende regulerer hvilke hensyn som medlemsstatene kan 

benytte for å begrunne et krav, synes også å ha støtte i uttalelser fra Kommisjonen som 

viser til at nasjonale krav kun kan begrunnes i de fire hensyn som oppstilles i art. 16 nr. 1 

og nr. 3.
318

 Imidlertid følger det av art. 16 nr. 3 siste setning at medlemsstatene ikke er 

forhindret fra å anvende sine arbeidsrettslige regler, herunder bestemmelser i tariffavtaler. 

Sett i forhold til unntaksadgangen i art. 16 nr. 1 og bokstav b, synes unntaksadgangen etter 

nr. 3 å favne videre, ved at nasjonale arbeidsrettslige og kollektivarbeidsrettslige regler kan 

utgjøre en legitim begrensning i tjenestefriheten. På den annen side er det usikkert om art. 

16 nr. 3 på dette punkt har selvstendig betydning ved siden av det generelle 

arbeidsrettunntaket i art. 1 nr. 6 og nr. 7 som unntar kollektivarbeidsrettslige spørsmål fra 

direktivets anvendelsesområde. Barnard viser til at henvisningen til arbeidsrett og 
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kollektivrett ikke ble tatt ut av art. 16 nr. 3 grunnet politiske årsaker i vedtakelsesprosessen, 

og at bestemmelsen sannsynligvis ikke har noen selvstendig betydning ved siden av art. 1 

nr. 6 og nr. 7.
319

 På denne bakgrunn kan det hevdes at art 16 nr. 3 siste punktum er en 

påminnelse om at den nasjonale arbeidsrett og kollektivrett er unntatt fra direktivets 

anvendelsesområde, og ikke har noen reell selvstendig betydning.
320

 

 Når det gjelder art. 16 nr. 1 bokstav b og art. 16 nr. 3, må det vurderes om hensynet 

til; ”offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af 

miljøet”, uttømmende regulerer hvilke hensyn som kan begrunne et nasjonalt 

krav/restriksjon.  

 At direktive regulerer hvilke hensyn som kan begrunne et krav synes å følge av 

ordlyden i art. 16, som ikke inneholder noen referanser til den alminnelige læren om 

allmenne hensyn. Sett hen til tjenestedirektivets kapittel tre, som regulerer tjenesteyteres 

rett til å etablere seg i andre medlemsstater, så fremgår det at nasjonale krav som stilles til 

tjenesteyteren i forbindelse med etablering, kan tillates dersom de kan begrunnes i læren 

om tvingende allmenne hensyn, jf. art. 9 nr. 1 bokstav b, art. 10 nr. 2 bokstav b og art. 15 

nr. 3 bokstav b. Fraværet av henvisninger til den generelle læren om allmenne hensyn i art. 

16, taler således for at de hensyn som oppstilles i art 16 er uttømmende. 

 I samme retning peker også fortalen hvor det fremheves at det fremdeles foreligger 

mange hindringer som virker restriktive på tjenestehandelen.
321

 Selv om EU-domstolen har 

utviklet restriksjonsbegrepet fra å være et rent diskrimineringsforbud til også å omfatte 

ikke-diskriminerende restriksjoner synes fortalen å kunne forstås i retning av at denne 

utviklingen ikke alene er tilstrekkelig for å bygge ned de mange nasjonale 

handelshindringene som forstsatt eksisterer, og som virker negativt inn på målsetningen om 

et felles marked. Medlemsstatene har bl.a. gjennom læren om allmenne hensyn kunnet 

opprettholde et vidt spekter av nasjonale handelshindrende restriksjoner.  I lys av dette 

synes begrensningen av legitime hensyn som oppstilles i art. 16 å være tilsiktet for at 
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tjenestedirektivet skal kunne bidra til å utfordre nasjonale krav som virker restriktive på 

tjenestefriheten. 

 Også art. 2 nr. 2 bokstav a–l gir støtte til dette tolkningsalternativet. Bestemmelsen 

unntar en rekke sensitive samfunnsområder fra direktivets virkeområde, herunder 

helsetjenester, spill og nasjonale skatte- og avgiftsregler m.v.
322

 Innenfor disse 

samfunnsområdene vil medlemsstatens adgang til å opprettholde restriksjoner, i fravær av 

harmonisering, måtte avgjøres på grunnlag av de generelle tjenestereglene, herunder læren 

om tvingende allmenne hensyn. At sensitive samfunnsområder er unntatt direktivets 

anvendelsesområde, synes derfor å tale for at medlemsstatene for tjenestemarkedet forøvrig 

skal ha begrenset adgang til å opprettholde handelshindrende restriksjoner.  

 Det må imidlertid bemerkes at domstolens tilnærming til sekundærretten er at denne 

alltid må fortolkes i lys av de overordnende tjenestereglene. Praksis fra EU-domstolen 

omhandlende inngrep i de alminnelige tjenestereglene viser at domstolen har anerkjent 

læren om allmenne hensyn som tillatelige unntaksgrunner.
323

 Et spørsmål blir da om 

tjenestedirektivet art. 16, tolket i lys av de overordende tjenestereglene, kan lede til så 

omfattende innskrenkinger som følger av ordlyden.
324

 Til dette kan sies at tjenestedirektivet 

og de alminnelige tjenestereglene forfølger den samme målsetningen om et felles indre 

tjenestemarked. At direktivet søker å innskrenke medlemsstatenes adgang til å begrunne 

restriksjoner, må antas å bidra til å oppnå målsetningen om et felles indre tjenestemarked. 

Dette synes å tale for at direktivet tolket i lys av de overordnede tjenestereglene ikke kan 

lede til et annet resultat. 

På bakgrunn av drøftelsen ovenfor, må det kunne legges til grunn at 

tjenestedirektivet art. 16 nr. 1 og nr. 3 uttømmende oppstiller hvilke hensyn som kan 

forsvare et inngrep i tjenestefriheten etter direktivet.
325

 Adgangen til å opprettholde id-
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kortordningen for utenlandske tjenesteytere (enkeltpersonforetak) avhenger etter dette av 

om ordningens formål kan begrunnes i hensynet til den offentlige orden, offentlige 

sikkerhet, folkehelsen eller miljøet. 

4.3.5.1 Forfølger id-kortordningen et legitimt hensyn etter direktivet?  

For å kunne ta stilling til om id-kortordningen kan begrunnes i de hensyn direktivet 

oppstiller, må det ses hen til hva som er ordningens formål, og hvorvidt disse faller inn 

under de legitime hensyn som direktivet uttømmende oppstiller som tillatelige 

unntaksgrunner.  

 Praksis fra EU-domstolen viser at det ved vurderingen av hva som er formålet med 

et nasjonalt krav/tiltak, må foretas en objektiv vurdering av tiltakets formål. I sak C-49/98 

(Finalarte) gjaldt saken tyske regler om bl.a. ferietid for byggebransjen. Disse reglene 

gjaldt også for utenlandske tjenesteytere, og var i forarbeidene begrunnet med hensynet til 

beskyttelse av tysk industri mot utenlandsk konkurranse. Selv om beskyttelse av tysk 

industri i utgangspunktet er et proteksjonistisk hensyn som ikke kan begrunne en 

restriksjon, uttalte EU-domstolen at den nasjonale domstol måtte undersøke om de aktuelle 

reglene objektivt sett fremmet beskyttelsen av tjenesteyterens arbeidstakere.
326

 Domstolen 

viste til at lovgivers angitte formål ikke uten videre er avgjørende ved denne 

vurderingen.
327

  

 Selv om overnevnte sak gjaldt tjenesteytere som utstasjonerte sine arbeidstakere i 

Tyskland, må samme vurdering legges til grunn ved nasjonale regler/tiltak som gis 

anvendelse for tjenesteytere som tilbyr sine tjenester i form av å være enkeltpersonforetak. 

 Som redegjort for i punkt 2.3.2, synes id-kortordningen å skulle være en 

kontroll/håndhevelsesordning som skal ivareta et sammensatt formål.  

 Når det gjelder ordningens formål ovenfor enkeltpersonforetak, må det kunne 

legges til grunn at ordningen for denne gruppen skal sikre arbeidsmiljølovens krav om et 

forsvarlig arbeidsmiljø, herunder å forebygge personskader, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2. 

Dette følger av formålsbestemmelsen til id-kortforskriften hvor det fremgår at ordningen 
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skal ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med arbeid på bygge- og 

anleggsplasser, jf. id-kortforskriften § 1.  

 Videre er det et klart tilsiktet formål at ordningen skal bidra til ”økt seriøsitet” i 

bygge- og anleggsnæringen ved at id-kortene først blir utstedt etter at kortutsteder har ført 

kontroll med at tjenesteyteren har gjennomført lovpålagte offentlige registreringer jf. id-

kortforskriften § 3 (2). Kontrollen skal bidra til å gjøre bygge- og anleggsbransjen mer 

seriøs ved å forebygge bruk av ulovlig arbeidskraft og svart arbeid i form av skatte- og 

avgiftsunndragelse. Selv om verken arbeidsmiljøloven § 4-1 (7) eller forskriften eksplisitt 

gir uttrykk for at formålet med økt seriøsitet er ment å motvirke skatte- og 

avgiftsunndragelse, så fremgår dette ved å se på formålet til de underliggende 

registreringsordningene som kontrolleres. Dette er i hovedsak offentlige registre som har 

som formål å ivareta fiskale hensyn, herunder registreringsplikten til Sentralskattekontoret 

for utenlandssaker og Merverdiavgiftsregisteret. Formålet med kontrollen må dermed være 

å motvirke skatte- og avgiftunndragelse innenfor bygge- og anleggsbransjen.  

For enkeltpersonforetak forfølger id-kortordningen derfor et sammensatt formål, 

hvor den både skal håndheve/effektivisere etterlevelsen av arbeidsmiljølovens krav om et 

forsvarlig arbeidsmiljø og motvirke skatte- og avgiftsunndragelse. Vurderingen blir om 

ordningens objektive formål saklig lar seg begrunne i de hensyn som oppstilles i direktivet 

art. 16 nr. 3. 

 Reglene om bruk av id-kort i bygge- og anleggsbransjen lar seg ikke begrunne i 

hensynet til vern av miljøet. De relevante grunnlagene å vurdere id-kortordningen etter er 

derfor hensynene til offentlige orden, offentlige sikkerhet eller folkehelsen. 

Direktivet klargjør ikke selv hva som menes med disse begrepene, men en viss 

veiledning gis ved at unntaksbestemmelsene er hentet fra tidligere EF-traktaten art. 46, nå 

EU-traktaten (tilsvarende EØS-avtalen art. 33). Det følger av dette at EU-domstolens 

praksis vil være retningsgivende for å klarlegge hva som etter tjenestedirektivet menes med 

begrepene offentlig orden, offentlig sikkerhet, og folkehelsen, jf. også fortalens punkt 

41.
328

 Utgangspunket er at det er opp til medlemsstatene – i lys av nasjonale behov og 
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 Håndbok 2008, s. 37, og Wikborg Rein 2008, s. 21. 
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verdier – å avgjøre hvilke formål som omfattes av begrepene.
329

 EU-domstolen har 

imidlertid lagt til grunn at begrepene er autonome fellesskapsrettslige begreper, og at 

innholdet i disse begrepene ikke ensidig kan fastlegges av den enkelte medlemsstat.
330

 

Rettspraksis viser at domstolen har fortolket unntakene strengt, og at det bare er hensyn 

som er tilstrekkelig tungtveiende som kan komme i betrakting i forhold til de traktatfestede 

unntaksgrunnene.
331

 Restriksjoner på tjenestefriheten kan bare begrunnes om de beskytter 

mot en reell og alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser.
332

 Tiltaket må med 

andre ord ha en viss vekt for i det hele tatt å kvalifisere til å falle inn under unntakene. 

Praksis fra EU-domstolen omhandlende begrepene offentlig orden, offentlig 

sikkerhet, og folkehelsen knytter seg i hovedsak til nasjonale tiltak som virker direkte eller 

indirekte diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet. Som vist til i punkt 4.3.5. er også 

adgangen til å begrunne opprinnelsesnøytrale restriksjoner begrenset til de hensyn som 

oppstilles i art. 16 nr. 1 og nr. 3. På denne bakgrunn kan det spørres om direktivet åpner 

opp for en videre fortolkning av begrepene enn det som følger overnevnte rettspraksis, som 

følge av at denne i hovedsak er knyttet til diskriminerende restriksjoner. Praksis fra EU-

domstolen synes å indikere at unntakene skal tolkes strengt uavhengig av om det foreligger 

en diskriminerende eller ikke-diskriminerende restriksjon. Saksforholdet i sak C-543/08 

(Kommisjonen mot den Portugisiske Republikk) gjaldt et portugisisk privatisert 

energiselskap, og nasjonale regler hvor dette selskapet kunne innføre vedtektsbestemte 

stemmerettsbegrensninger. Den portugisiske stat var gitt en vetorett, slik at vedtektene ikke 

kunne endres uten statens samtykke. Domstolen viste til at de nasjonale reglene kunne 

avskrekke aktuelle eller potensielle investorer fra å investere, og utgjorde derfor en ikke-

diskriminerende restriksjon på den frie kapitalbevegelse.
333

 I sin begrunnelse for om tiltaket 

kunne opprettholdes uttalte domstolen at hensynet til å sikre energisikkerhet i tilefelle krise, 

                                                 

329
 Se f.eks sak C-30/77 Regina mot Pierre Bouchereau, avsnitt 34. Se også håndbok 2008, s. 37. 

330
 Jf. f.eks. sak C-543/08 Kommisjonen mot den Portugisiske Republikk, avsnitt 85. 

331
 Se f.eks sak C-348/96 Straffesak mot Donatella Calfa, avsnitt 21. Se også fortalen til tjenestedirektivet 

punkt 41. 

332
Se f.eks sak C-30/77 Regina mot Pierre Bouchereau, avsnitt 35. 

333
 Avsnitt 71–72.   
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krig eller terrorisme, kan utgjøre et hensyn under den offentlige sikkerhet. Domstolen 

uttalte videre at hensynet til den offentlige sikkerhet skal tolkes strengt. For at et nasjonalt 

tiltak skal kunne begrunnes i hensynet til den offentlige sikkerhet må det foreligge en 

virkelig og alvorlig trussel mot et grunnleggende samfunnshensyn.
334

 Uttalelsene viser at 

domstolen ser ut til å legge tilsvarende innhold i begrepet ”offentlig sikkerhet” for de 

tilfeller hvor det foreligger en ikke-diskriminerende restriksjon. Tilsvarende vil trolig 

gjelde for begrepene offentlig orden og folkehelsen. Dette synes å tale for at 

unntaksgrunnene i tjenestedirektivet må fortolkes snevert, uavhengig av om det nasjonale 

tiltaket er en diskriminerende eller ikke-diskriminerende restriksjon.    

 Det springende punkt for om id-kortordningen kan opprettholdes for utenlandske 

tjenesteytere som er enkeltpersonforetak, er om ordningen ivaretar hensyn som er 

tilstrekkelig tungtveiende til å falle inn under begrepene offentlig sikkerhet, offentlig orden 

eller folkehelsen, jf. tjenestedirektivet art. 16 nr. 3.  

 Når det gjelder id-kortordningenes formål om å sikre at arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø etterleves, må dette knyttes til begrepene 

”offentlige sikkerhet” eller ”folkehelsen”.  Praksis fra EU-domstolen viser at hensynet til 

den ”offentlige sikkerhet” og ”folkehelsen” kan begrunne restriksjoner på adgangen til å 

yte tjenester som forebygger at medlemsstatenes innbyggere påføres personskader.
335

 For at 

hensynet til personskader kan gjøres gjeldende, må det foreligge en faktisk og tilstrekkelig 

tungtveiende fare/risiko for at personskader kan oppstå.
336

 Det må kunne hevdes at det på 

bygge- og anleggsplasser foreligger en relativt høy risiko for at personskader vil kunne 

oppstå. Denne risikoen vil imidlertid ikke gjøre seg gjeldende for ethvert arbeid som 

utføres på en bygge- og anleggsplass. Selv om det følgelig vil kunne oppstå situasjoner 

hvor faren er faktisk og tilstrekkelig, vil disse situasjonene mest trolig ikke i seg selv være 

tilstrekkelig tungtveiende for at id-kortordningen skal kunne begrunnes i hensynet til den 

”offentlige sikkerhet” eller ”folkehelsen”. 

                                                 

334
 Avsnitt 84–85.  

335
 Sak C-257/05 Kommisjonen mot Østerrike, avsnitt 25–26.  

336
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Når det gjelder id-kortordningens formål om å gjøre bygge- og anleggsnæringen 

mer seriøs ved at det førers kontroll med at virksomheten har oppfylt lovpålagte offentlige 

registrerings- og opplysningsplikter i Norge, må formålet søkes begrunnet i hensynet til den 

”offentlige orden”.  Også her har EU-domstolen konsekvent lagt til grunn at begrepet 

offentlig orden skal tolkes strengt, og at det bare er hensyn som er tilstrekkelig 

tungtveiende som kan legges til grunn.
337

 Praksis fra EU-domstolen synes å peke i retning 

av at kontroll av om utenlandske statsborgere har gjennomført lovpålagte formaliteter i 

vertstaten, ikke i seg selv er et hensyn som kan begrunnes i den offentlige orden.
338

 Det må 

derfor undersøkes om de underliggende interessene som kontrollen skal ivareta likevel er 

tilstrekkelig tungtveiende til at de kan begrunnes i hensynet til den offentlige orden. Dette 

må i tilfellet være å forbygge skatte- og avgiftsunndragelse. Vurderingen blir her om 

tjenesteyteres manglende overholdelse av lovpålagte registreringer i skatte- og 

avgiftsregistre utgjør en reell og alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser. 

Disse registreringspliktene relaterer seg til statens generelle samfunnsøkonomi, og 

manglende registrering i disse registrene vil slik sett kunne knyttes til de grunnleggende 

samfunnsinteresser.
339

 Det kan likevel vanskelig hevdes at manglende registrering hos SFU 

eller i Merverdiavgiftsregisteret vil utgjøre en reell og alvorlig trussel mot grunnleggende 

samfunnsinteresser. Dette skyldes for det første at det ikke nødvendigvis foreligger 

registreringsplikt i merverdiavgiftsregisteret når kontrollen utføres. For det andre er det i 

denne sammenheng relevant å legge vekt på at registreringsplikten etter ligningsloven 

§ 6-10 i seg selv er uforenlig med tjenestereglene. Når det å kreve registreringen utført i seg 

selv er uforenlig med fellesskapsretten, er det vanskelig å hevde at kontroll med om 

registreringen er gjennomført kan begrunnes i legitime hensyn og dermed være i samsvar 

med fellesskapsretten.  

Følgende av dette synes derfor å være at id-kortordningens formål om å gjøre 

bygge- og anleggsbransjen mer seriøs ikke ivaretar hensyn som er tilstrekkelig 

tungtveiende til at tiltaket kan begrunnes i hensynet til den ”offentlige orden”.  Når tiltaket 

                                                 

337
 Bull 2002, s. 556–559.  

338
 I denne retning sak C-48/75 Royer, avsnitt 38-40. 

339
 I denne retning se forslag til avgjørelse fra Generaladvokat Antonio Tizzano i sak C-433/04, avsnitt 38. 



 108 

ikke kan begrunnes i legitime hensyn etter direktivet, er det ikke nødvendig å drøfte om 

tiltaket er i overensstemmelse med kravet om likebehandling og kravet om proporsjonalitet 

jf. art. 16 nr.1 bokstav a og c. 

Den rettslige konsekvensen av dette er at id-kortordningens § 3 er uforenlig med 

tjenestedirektivet, og følgen er at id-kortordningen ikke kan opprettholdes for 

enkeltpersonforetak som driver tjenestevirksomhet på midlertidig basis i Norge. 
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5 Er Id-kortordningen forenlig med utstasjoneringsdirektivet? 

5.1 Utgangspunkter og problemstillinger 

Tjenestereglene kan påropes der tjenesteyteren (arbeidsgiveren) midlertidig skal tilby 

tjenester i en annen stat (vertstaten), og det legges hindringer i veien for vedkommendes 

bruk av sine egne arbeidstakere fra hjemstaten.
340

 En kjent fellesskapsrettslig 

problemstilling på dette området er forholdet mellom medlemsstatenes adgang til å gi 

nasjonale arbeidsrettslige regler anvendelse for utsendte arbeidstakere og tjenestereglene.
341

 

Det at utenlandske virksomheter blir pålagt å gjøre vertstatens arbeids- og ansettelsesvilkår 

gjeldende for sine arbeidstakere i forbindelse med utstasjoneringen, vil kunne virke 

restriktivt på tjenestefriheten ved at disse ikke får utnyttet den konkurransefordelen som 

ligger i at det i hjemstaten gjelder lavere krav til arbeids- og ansettelsesvilkår. Formålet 

med utstasjoneringsidsdirektivet er å gi et enhetlig grunnlag for å bidra til lojal konkurranse 

mellom aktører fra forskjellige arbeidsrettslige regimer som gjør seg gjeldende innad i 

EU/EØS-området, og samtidig søke å verne arbeidstakere.
342

 Direktivet søker med dette å 

skape balanse mellom å ivareta visse sosiale vernehensyn og samtidig sikre fri 

tjenestemobilitet.
343

  

  To hovedproblemstillinger gjør seg gjeldende i denne sammenhengen. Den første 

knytter seg til hvordan direktivet skal fungere som et enhetlig grunnlag for å ivareta 

hensynet til tjenestemobilitet og vern av arbeidstakere. Direktivet oppstiller på dette punkt 

rammer for hvilke arbeids- og ansettelsesvilkår medlemsstatene kan og skal gjøre gjeldende 

for utsendte arbeidstakere. Den andre hovedproblemstillingen gjelder hvor langt 
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 Se f.eks. sak C-113/89 Rush, og Sejersted m.fl. 2004, s. 427.  

341
 Se f.eks. sak C-279/80 Straffesak mot Alfred John Webb, og Evju 2008, s. 3. 
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 Se fortalen til utstasjoneringsdirektivet punkt 5, se også Evju 2006, s. 7. 

343
 Evju 2006, s. 7. 
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medlemsstatene kan gå i å innføre og opprettholde tiltak for å kontrollere og håndheve 

reglene i direktivet og nasjonal rett om utstasjonering av arbeidstakere. Sistnevnte har en 

side til id-kortordningen som bl.a. skal bidra til å sikre at utsendte arbeidstakere ikke 

utsettes for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet. 

 I den videre fremstillingen vil det først, i punkt 5.2, bli redegjort kort for 

medlemsstatenes adgang til å gjøre nasjonale arbeids- og ansettelsesvilkår gjeldende for 

utstasjonerte arbeidstakere, og om arbeidsmiljølovens regler om helse, miljø og sikkerhet 

saklig faller inn under direktivets anvendelsesområde. I punkt 5.3 vil det blir redegjort for 

medlemsstatenes adgang til å føre kontroll med at direktivets materielle bestemmelser 

overholdes. Endelig vil det i punkt 5.4 bli drøftet om id-kortordningen kan opprettholdes 

som kontrolltiltak for å sikre overholdelse av reglene i direktivet og de nasjonale reglene. 

5.2 Medlemsstatenes adgang til å gjøre nasjonale arbeids- og ansettelsesvilkår 

gjeldende etter direktivet 

Medlemsstatene plikter etter utstasjoneringsdirektivet art. 3 nr. 1 å sikre at visse nasjonale 

arbeidsrettslige regler kommer til anvendelse for utstasjonerte arbeidstakere. De regler og 

vilkår som medlemsstatene skal gi anvendelse ovenfor denne gruppen, er nærmere regulert 

i art. 3 nr. 1 bokstavene a–g, og omtales undertiden som ”listen” eller ”kjernen”.
344

 Denne 

listen er imidlertid ikke uttømmende. Med grunnlag i art. 3 nr. 10 kan medlemsstatene også 

gjøre andre typer arbeids- og ansettelsesvilkår gjeldende.
345

  

 Etter art. 3 nr. 1 må vilkår av de typer som oppstilles i bestemmelsens bokstav a–g, 

være fastsatt i lovgivningen eller, etter nærmere regler, gjennom kollektive avtaler eller 

voldgiftskjennelser. Nærmere bestemt innebærer dette at utstasjonerte arbeidstakere skal 

være sikret regler om regulering av arbeids- og hviletid, minste antall feriedager, minstelønn, 

herunder overtidsbetaling, betingelser for å stille arbeidstakere til rådighet for andre, særlig via 

vikarbyråer, helse, miljø og sikkerhet, beskyttelse av gravide kvinner og kvinner som har født, 

beskyttelse av barn og unge, samt likebehandling av menn og kvinner.
346
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345
 Jf. f.eks. sak C-341/05 Laval, avsnitt 82, se nærmere Evju 2008, s. 7–8.  

346
 Med unntak av bokstavene d (arbeidsutleie) og c (minstelønn), se nærmere Evju 2008, s. 6. 
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 Rettspraksis fra EU-domstolen viser at de vilkår som oppstilles i listen ikke bare 

angir hvilke minimumsrettigheter som skal gis anvendelse for utsendte arbeidstakere, men 

også hvilke rettigheter som kan gis anvendelse, med unntak av art. 3 nr. 10.
347

 Følgen av 

dette er at for at medlemsstatene skal kunne gi nasjonale arbeidsrettslige regler anvendelse 

overfor utsendte arbeidstakere, må de nasjonale reglene saklig falle inn under ett eller flere 

av de vilkår som oppstilles i bokstav a–g.   

 Selv om direktivet regulerer hvilke typer av arbeids- og ansettelsesvilkår som kan 

pålegges utenlandske virksomheter å gi anvendelse ovenfor sine arbeidstakere, søker ikke 

direktivet å harmonisere det materielle innholdet i disse bestemmelsene. Medlemsstatene er 

her innvilget en viss frihet til selv å fastsette hvilke beskyttelsesnivå som skal gjelde på 

statens territorium, så langt dette samsvarer med traktatreglene.
348

 Det innebærer at den 

minimumsbeskyttelse som oppstilles i direktivet, vil kunne variere avhengig av de regler 

som gjelder i det enkelte medlemsland.
349

 En konsekvens av dette er at den 

minimumsbeskyttelse som gjelder i vertsstaten kan være dårligere enn den som gjelder i 

hjemstaten. Etter art. 3 nr. 7 følger det at dersom arbeids- og ansettelsesvilkårene er 

gunstigere i hjemstaten enn i vertstaten, skal hjemstatens regler gjelde for arbeidstakeren.  

5.2.1 Utstasjoneringsdirektivet stilling i norsk rett og arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø 

Utstasjoneringsdirektivet ble gjennomført i 2000 med et nytt kapittel i XII B i 

arbeidsmiljøloven av 1977. Arbeidsmiljøloven av 1977 har senere blitt avløst av 

arbeidsmiljøloven av 2005. Arbeidsmiljøloven av 2005 gir i § 1-7 med tilhørende forskrift 

nærmere regler for utsendte arbeidstakere.
350

 Forskriften gjelder når utenlandske 

virksomheter sender arbeidstakere til Norge i forbindelse med tjenesteyting, forutsatt at det 

foreligger et arbeidsforhold mellom den utenlandske virksomheten og den utsendte 

arbeidstakeren i utsendingsperioden, jf. forskriften § 1. 
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 Slik redegjort for i punkt 2.3.2, er formålet med id-kortordningen bl.a. å være en 

kontroll og håndhevelsesordning for at arbeidstakere, herunder utsendte arbeidstakere, ikke 

utsettes for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. 

arbeidsmiljøloven kapittel fire. Etter forskriften om utsendte arbeidstakere § 2 bokstav a 

skal bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel fire gis anvendelse for utsendte 

arbeidstakere. Reglene i kapittel fire pålegger bl.a. at arbeidsgiver ansvaret for å sørge for 

et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for å ivareta arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. 

Saklig faller regler på dette området inn under utstasjoneringsdirektivet art. 3 nr. 1 bokstav 

e, ”sikkerhet, sundhed og hygiejne på arbeidsplassen”.  

 Utgangspunktet etter dette er at id-kortordningen på dette punkt er et tiltak for å 

kontrollere og håndheve at reglene i utstasjoneringsdirektivet art. 3 nr. 1 bokstav e og de 

nasjonale bestemmelsene i arbeidsmiljøloven etterleves.
351

 

 Når det gjelder id-kortordnings formål om å bidra til økt seriøsitet i bygge- og 

anleggsbransjen, så knytter kontrollen seg her til materielle regler som saklig faller utenfor 

utstasjoneringsdirektivets ramme, herunder ligningsloven § 6-10 og 

Merverdiavgiftsregisteret. Om id-kortordningen kan opprettholdes som en kontrollordning 

for at virksomheter som utstasjonerer sine arbeidstakere til Norge etterlever disse reglene, 

vil derfor måtte avgjøres etter de alminnelige tjenestereglene. 

 

 

 

 

                                                 

351
 Det forutsettes i det videre at bestemmelsene om et forsvarlig arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven kapittel. 4 
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innebærer at vurderingen av om id-kortordningens formål om å ivareta helse, miljø og sikkerhet er forenlig 

med felleskapsretten, vil måtte avgjøres etter de alminnelige tjenestereglene. 
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5.3 Utstasjonering og kontroll  

5.3.1 Medlemsstatenes plikter etter utstasjoneringsdirektivet – mer enn bare å 

innføre minimumsrettigheter 

Medlemsstatenes plikter etter utstasjoneringsdirektivet strekker seg lenger enn til å skulle 

innføre ordninger om minimumsbeskyttelse. Etter utstasjoneringsdirektivet art. 4 er 

medlemsstatene ansvarlige for å føre tilsyn med at direktivets bestemmelser overholdes, 

bl.a. gjennom de samarbeidsordninger direktivet selv oppstiller.
352

 I forlengelsen av å føre 

tilsyn med at direktivets regler overholdes, følger det av art. 5 at medlemsstatene både kan 

og skal innføre tiltak for at utstasjonerte arbeidstakere sikres de materielle rettighetene som 

oppstilles i art. 3 nr. 1. Etter art. 5 skal:  

 

”Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af dette direktiv.
353

 

 

De sørger især for, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter råder over egnede procedurer med henblik 

på gennemførelse af forpligtelserne i dette direktiv.”
 
 

 

At medlemsstatene skal innføre ordninger for å sikre at de materielle rettighetene etter 

direktivet etterleves, innebærer at det er opp til medlemsstatene å sikre at direktivets 

målsetning oppnås.
354

 I motsetning til art. 3 regulerer ikke bestemmelsen nærmere hvilke 

tiltak medlemsstatene kan innføre for å sikre at direktivets bestemmelser etterleves, 

herunder nasjonale kontroll og håndhevelsesordninger. Ordlyden, ”passende 

foranstaltninger”, tilsier imidlertid at medlemsstatene er innvilget handlefrihet til både å 

bestemme innholdet i og utformingen av regelverket. Dette følger for øvrig av sak C-60/03 

(Wolff & Müller), hvis saksforhold gjaldt tyske regler om sikring av minstelønn for 

utstasjonerte arbeidstakere. Entreprenører som overdro hele eller deler av sitt 

byggeoppdrag til andre entreprenører, var solidarisk ansvarlig for at underentreprenørene 
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betalte sine arbeidere den fastsatte minstelønn. Solidaransvaret skulle på denne måten bidra 

til at utstasjonerte arbeidsktakere ble sikret regler om minstelønn etter 

utstasjoneringsdirektivet art. 3.  Domstolen tok utgangspunkt i ordlyden og viste til at 

medlemsstatene med grunnlag i denne er innvilget et vidt skjønn til både å fastsette hvilke 

type regler som skal gjelde og det nærmere innholdet i disse, men bare så langt disse 

reglene er forenlige med traktatreglene.
355

 

 På bakgrunn av den vide ordlyden i art. 5 og domstolens uttalelser om at det er 

traktatreglene som trekker grensen for hvilke tiltak som er tilaltelige eller ei, faller det 

utenfor utstasjoneringsdirektivets anvendelsesområde å avgjøre om tiltak som skal sikre 

direktivets bestemmelser er i overensstemmelse med EU/EØS-retten.
356

 

 At det faller utenfor utstasjoneringsdirektivets anvendeleseområde å avgjøre om 

nasjonale kontroll og håndhevelsestiltak som skal sikre at direktivets materielle 

bestemmelser etterleves, er forenlige med EU/EØS-retten følger også av sak C-515/08 

(Santos Palhota).
357

 Saken gjaldt belgiske regler som påla virksomheter som skulle 

utstasjonere sine arbeidstakere til Belgia, forut for utstasjoneringen, å sende inn en 

erklæring til belgiske myndigheter inneholdene opplysninger om arbeidsgiver, arbeidstaker 

og tjenesteoppdraget m.v. Belgiske myndigheter skulle i løpet av fem arbeidsdager 

behandle erklæringen og tildele arbeidsgiveren et registeringsnummer. Først når 

arbeidsgiveren hadde fått tildelt og mottatt dette registeringsnummeret kunne arbeidet 

påbegynnes. Videre var også arbeidsgiveren forpliktet til å oppbevare en rekke dokumenter 

på det sted hvor arbeidet skulle utføres eller hos en representant som hadde bosted i Belgia.  

 Domstolen tok utgangspunkt i at nasjonale kontroll- og håndhevelsesordninger som 

har som formål å sikre at direktivets bestemmelser etterleves, ikke omfattes av 

utstasjoneringsdirektivets anvendelsesområde, og at medlemsstatene står fritt til å  

bestemme hvilke typer regler som skal gjelde og det nærmere innholdet i disse, under 

overholdelse traktatreglene.
358
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 Se også forslag til avgjørelse fra Generaladvokat Villalòn i sak C-515/08 Santos Phalhota m.fl. avsnitt 43  

357
 For en nærmere omtale av dommen se Evju 2011, s. 3-4. 
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 Konsekvensen av dette synes å måtte være at id-kortordningen som kontroll og 

håndhevelsestiltak for å sikre direktivets materielle bestemmelser og om tjenesteyteren har 

gjennomført lovpålagte registreringsplikter, må avgjøres etter de alminnelige 

tjenestereglene. Avgjørende for om id-kortordningen kan opprettholdes ovenfor 

tjenesteytere som utstasjonerer sine arbeidstakere til Norge, er derfor om ordningen som 

sådan er forenlig med de alminnelige tjenestereglene.
359

  

5.3.2 Medlemsstatenes adgang til å føre kontroll etter traktatreglene 

Praksis fra EU-domstolen viser at medlemsstatene både kan innføre og opprettholde 

nasjonale kontroll- og håndhevelsestiltak for en lovlig restriksjon, under forutsetning av at 

tiltaket er nødvendig.
360

 Utgangspunktet er at slike tiltak ikke på selvstendig grunnlag 

rammes av restriksjonsforbudet i EØS-avtalen art. 36, dersom det er proporsjonale 

virkemidler for å ivareta det legitime hensyn som begrunner restriksjonen.
361

 Fra dette 

utgangspunktet må det imidlertid presiseres at en kontrollordning i seg selv kan utgjøre en 

restriksjon på tjenestereglene, som må søke sin begrunnelse i legitime hensyn. I sak Santos 

Phalota viste domstolen til at både kravet om forutgående erklæring og oppbevaring av 

dokumenter utgjorde en restriksjon som måtte begrunnes i allmenne hensyn – i dette 

tilfellet vern av arbeidstakere.
362

 Dernest vurderte domstolen om tiltakene var 

proporsjonale kontrolltiltak for å ivareta hensynet til vern av arbeidstakere.
363

 Domstolen 

kom til at de belgiske reglene om at virksomheten måtte sende inn en erklæring til belgiske 

myndigheter utgjorde en utillatelig restriksjon. Domstolen tok utgangspunkt i tidligere 

rettspraksis og viste til at et krav om en forutgående erklæring i forbindelse med 

utstasjoneringen kan være et nødvendig tiltak for å ivareta hensynet til vern av utstasjonerte 

                                                 

359
 I denne retning sak C-515/08 Santos Phalota, avsnitt 53 og sak C-244/04 Kommisjonen mot Tyskland, 

avsnitt 38.  

360
 Se f.eks. sak C-113/89 Rush, avsnitt 17–18, sak C-369/96 og C-376/96 Arblade m.fl. avsnitt 38, sak 

C-244/04 Kommisjonen mot Tyskland, avsnitt 36 og Sak C-515/08 Santos Phalota, avsnitt 48, se også 

Hjelmeng og Kolstad 2005, s. 18-19. 

361
 Se Hjelmeng og Kolstad 2005, s. 25.  

362
 Sak C-515/08 Santos Phalota, avsnitt 33–41 og 42–43.    

363
 Sak C-515/08 Santos Phalota avsnitt 49 flg. 
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arbeidstakere. Imidlertid hadde den belgiske ordningen karakter av å være en administrativ 

tillatelsesordning, og domstolen la derfor til grunn at de belgiske reglene gikk ut over det 

som var nødvendig for å sikre det legitime hensyn.
364

  

5.4 Er id-kortordningen forenlig med de alminnelige tjenestereglene? 

Utenlandske tjenesteytere som leverer sine tjenester i Norge, er ingen ensartet gruppe. 

Noen tjenesteytere har sterk tilknytning til det norske tjenestemarkedet, mens andre har 

liten eller ingen tilknytning. I den videre drøftelsen vil jeg ta utgangspunkt i sistnenvnte 

gruppe, som ikke tidligere har vært registrert i de nødvendige lovpålagte registrene, og 

dermed må gjennomføre disse forut for at id-kortene kan bestilles.  

 Utgangspunktet for den videre drøftelsen er om id-kortordningen utgjør en 

restriksjon på tjenestefriheten for tjenesteytere (arbeidsgivere) som skal utstasjonere sine 

arbeidstakere i Norge.  

5.4.1 Utgjør  id-kortordningen en restriksjon på tjenestefriheten? 

Det er to sider ved id-kortordningen som potensielt kan utgjøre en restriksjon på 

tjenestefriheten. Den første knytter seg til kravet om at arbeidsgiver må utstyre 

arbeidstakere med id-kort for å kunne levere sine tjenester, jf.id-kortforskriften § 3 (1),  

mens den andre knytter seg til kontrollen med at virksomheten har gjennomført nødvendige 

registeringsplikter, jf. id-kortforskriften § 3 (2).  

5.4.1.1 Kravet om å måtte utstyre arbeidstakere med id-kort 

Praksis fra EU-domstolen viser at nasjonale krav som pålegger utenlandske tjenesteytere å 

måtte være i besittelse av et særskilt identifikasjonsdokument for å kunne levere sine 

tjenester i vertsstaten vil kan utgjøre en restriksjon på tjenestefriheten. 

I sak C-355/98 (Kommisjonen mot Belgia) var saksforholdet belgiske regler som 

påla personer i overvåknings- og vaktselskaper å måtte være i besittelse av et særskilt 

identitetsbevis som var utstedt av belgiske myndigheter. Domstolen kom til at kravet om 

id-kort utgjorde en restriksjon, og underbygget dette med at; ”[d]e formaliteter, der er 

                                                 

364
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forbundet med at erhverve et identitetskort, kan nemlig gøre det mere besværligt at udføre 

tjenesteydelser på den anden side af landegrænserne”.
365

   

 Avgjørende for om id-kortordningen utgjør en restriksjon, er derfor om 

formalitetene som må gjennomføres for å få utstedt id-kort, vil kunne gjøre det 

vanskeligere eller mindre attraktivt for utenlandske tjenesteytere å tilby tjenester i Norge.
366

  

 Utgangspunktet er som nevnt at id-kortordningen ikke pålegger tjenesteytere 

registreringsplikter utover det som følger av annen lovgivning. Slik redegjort for i punkt 

2.3.6, praktiseres imidlertid id-kortordning slik at tjenesteyteren må ha blitt tildelt et 

organisasjonsnummer for å kunne bestille id-kort. Tjenesteytere som ikke tidligere har 

drevet tjenestevirksomhet i Norge, vil som regel ikke ha registreringsplikt i 

Enhetsregisteret. Denne gruppen må derfor benytte seg av registreringsretten i 

enhetsregisterloven for å bli tildelt et organisasjonsnummer. Arbeidstilsynets praktisering 

av id-kortordningen medfører derfor at tjenesteyteren må registrere seg i Enhetsregisteret 

forut for at registreringsplikten inntrer. Forutsetningene for å kunne benytte seg av 

registreringsretten er imidlertid at utenlandske tjenesteytere får oversatt dokumenter fra 

hjemlandets språk til norsk av en godkjent translatør. De økonomiske og administrative 

omkostningene oversettelsen påfører tjenesteyteren utgjør i seg selv en restriksjon, jf. punkt 

3.5.9, og vil følgelig påføre tjenesteyteren byrder i forbindelse med utstedelsen av id-kort.     

 Selv om tjenesteyteren har gjennomført de nødvendige registeringspliktene, må han 

videre oppfylle en rekke formelle vilkår for å få utstedt id-kort, herunder å administrere 

søknadsskjema om personopplysninger om den enkelte ansatte og betale kr 74,- pr. id-kort. 

Praksis fra EU-domstolen viser at nasjonale regler som pålegger utenlandske tjenesteytere 

økonomiske og administrativ omkostninger i forbindelse med den midlertidige 

tjenestevirksomheten, i utgangspunktet er egnet til å utgjøre en restriksjon på 

tjenestefriheten.
367

 Selv om disse byrdene kan synes begrenset, er det imidlertid ikke noe 

vilkår om at en handelshindring må være kvalifisert for å utgjøre en restriksjon etter EØS-
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avtalen art. 36.
368

 Kravet om id-kort gjelder uavhengig av tjenesteoppdragets størrelse og 

varighet, og de administrative og økonomiske byrdene som må gjennomføres vil derfor 

kunne bidra til å gjøre små og kortvarige tjenesteoppdrag mindre attraktive.  

 På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor må det kunne legges til grunn at summen av 

de formaliteter som utenlandske tjenesteytere må gjennomfører for å få utstedt id-kort til 

sine ansatte, utgjør en restriksjon på tjenestefriheten.   

 

Flere norske selskaper tilbyr å gjennomføre bestillingen av id-kort for utenlandske tjenesteytere mot betaling. 

Jeg har vært i kontakt med ett av disse selskapene og de opplyste at de tok kr. 549 pr. id-kort (mot kr.74,- 

dersom tjenesteyteren selv forestår bestillingen). Selskapet jeg var i kontakt med opplyste videre at det var 

flere aktører som drev med bestilling av id-kort for utenlandske tjenesteytere, og at prisen kunne være opp til 

kr. 1500 for hvert id-kort.
369

 Hvorfor enkelte utenlandske tjenesteytere velger å benytte seg disse tilbudene er 

vanskelig å si, men en forklaring kan være at informasjonen rundt ordningen ikke er tilstrekkelig. En klar 

svakhet med id-kortforskriften er at den ikke inneholder opplysninger om hvilke offentlige 

registreringsplikter som må være gjennomført for å få utstedt id-kort. Det må også vises til at kortutsteder 

(Oberthur Technologies AS) har opprettet en egen servicetelefon for spørsmål rundt bestillingen. Prisen for å 

benytte seg av denne servicetelefonen er kr 14,- pr. min, og den er kun tilgjengelig fra Norge.
370

 

5.4.1.2 Utgjør kravet om kontroll av om virksomheten har gjennomført lovpålagte 

registreringsplikter en restriksjon? 

Etter id-kortforskriften § 3 (2) skal kortutsteder føre kontroll med at virksomheten har 

gjennomført de nødvendige registreringsplikter i lovpålagte registre før id-kort utstedes. 

Kontrollen er en nødvendig forutsetning for at virksomheten skal få utstedt id-kort, og det 

må derfor undersøkes om denne kontrollen i seg selv utgjør en restriksjon på 

tjenestefriheten.  

                                                 

368
 Bull 2002, s. 473. 
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betaling. 

370
 https://www.norsik.no/byggekort/  



 119 

 Det kan legges til grunn at kontrollen i seg selv ikke påfører utenlandske 

tjenesteytere noen ytterligere byrder utvover de vilkår som kreves oppfylt for at 

tjenesteyteren skal få registrert seg selv og sine ansatte i de underliggende registrene.  

 Kontrollen skjer automatisk ved at kortutsteder sjekker om virksomheten er korrekt 

registrert i de enkelte registrene. 

 Imidlertid må det pekes på den nære sammenhengen mellom de underliggende 

registreringspliktene og id-kortordningen som kontrollordning. Kontrollen er en nødvendig 

forutsetning for at tjenesteyteren skal få utstedt id-kort til sine ansatte, og mangelfull 

registrering vil medføre at id-kort ikke blir utstedt. Utenlandske tjenesteytere og deres 

ansatte må være registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), jf. 

ligningsloven § 6-10, for å få utstedt id-kort. Slik redegjort for i punkt 3.3, utgjør denne 

registreringsplikten en ulovlig restriksjon ved at adgangen til det norske tjenestemarkedet 

vanskeliggjøres. All den tid registreringsplikten hos SFU utgjør en utillatelig restriksjon på 

tjenestefriheten, og samtidig er en nødvendig forutsetning for å få utstedt id-kort, vil id-

kortordningen forsterke disse byrdene i form av at utenlandske tjenesteytere fratas 

muligheten til å få utstedt id-kort. Følgene er derfor at id-kortordningen som 

kontrollordning for at offentlige registreringsplikter er gjennomført utgjør en restriksjon på 

tjenestefriheten. 

5.4.2 Kan id-kortordningen begrunnes i legitime hensyn?  

Ovenfor ble det konkludert med at kravet om id-kort og kontrollen med at virksomheten 

har gjennomført nødvendige lovpålagte registreringsplikter, utgjør en restriksjon på 

tjenestefriheten. Avgjørende blir derfor om de hensyn som id-kortordningen skal ivareta lar 

seg begrunne i læren om tvingene allmenne hensyn.  

 Slik redegjort for i punkt 5.2.1, er formålet med id-kortordningen sammensatt. 

Ordningen skal for det første bidra til kontroll med helse, miljø og sikkerhetsforholdene i 

bygge- og anleggsbransjen, og skal således bidra til beskyttelse av utsendte arbeidstakere. 

For det andre er det et tilsiktet formål at ordningen skal bidra til å gjøre bygge- og 

anleggsbransjen mer seriøs, ved at det føres kontroll med at tjenesteyteren (arbeidsgiver) 

har gjennomført nødvendige innmeldinger og registreringer i offentlige registre. I det 

følgende vil det først bli drøftet om kravet om å måtte utstyre arbeidstakere med id-kort kan 
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begrunnes i hensynet til beskyttelse av arbeidstakere, og om id-kortordningen som 

kontrolltiltak er nødvendig for å ivareta dette hensynet. Dernest vil det bli drøftet om 

hensynet til ”økt seriøistet” kan begrunnes i et tvingende allment hensyn og om id-

kortordningen er et nødvendig tiltak for å ivareta dette hensynet.  

5.4.2.1 Kan id-kortordningen begrunnes i hensynet til vern av arbeidstakere? 

Praksis fra EU-domstolen viser at det ved denne vurderingen skal gjøres en objektiv 

vurdering av hva som er tiltakets formål.
371

 Et naturlig utgangspunkt for denne vurderingen 

er formålsbestemmelsen i id-kortforskriftens § 1 som angir formålet med ordningen til å 

skulle være ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Id-kortforskriften inneholder selv 

ingen materielle bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, og ordningen antas derfor å 

skulle kontrollere og håndheve at arbeidsmiljølovens krav om et forsvarlig arbeidsmiljø 

etterleves, herunder å forebygge at arbeidstakere utsettes for skader.
372

 Disse reglene kan 

sies å tjene hensynet til å beskytte arbeidstakere, og praksis fra EU-domstolen viser at 

beskyttelse av arbeidstakere er et legitimt hensyn som kan begrunne inngrep i 

tjenestefriheten.
373

 Ved at id-kortordningen skal bidra til å håndheve disse bestemmelsene, 

kan det legges til grunn at ordningen på dette punkt ikke har en begrunnelse som skiller seg 

fra de underliggende materielle reglene som den skal sikre, og ordningen kan derfor 

begrunnes i hensynet til vern av arbeidstakere.
374

 Det springende punkt for om id-

kortordningen kan opprettholdes som et kontrolltiltak for å ivareta hensynet til vern av 

arbeidstakere, er om ordningen er i overensstemmelse med proporsjonalitetsprinsippet.  
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5.4.3 Er id-kortordningen et proporsjonalt tiltak for å sikre hensynet til vern av 

arbeidstakere? 

5.4.3.1 Er tiltaket egnet til å ivareta hensynet til vern av arbeidstakere? 

I vurderingen av om id-kortordningen er i overensstemmelse med proporsjonalitetskravet 

må det først tas stilling til om tiltaket er egnet til å ivareta hensynet til vern av 

arbeidstakere.
375

  

 Fafo har foretatt en evaluering av id-kortordningen, herunder hvilke virkninger 

ordningen har hatt på helse, miljø og sikkerhetsforholdene.
376

 I rapporten fremgår det at; 

 

”Når det gjelder direkte virkninger på HMS-forhold og sosial dumping, var informantene i Arbeidstilsynet 

mer nøkterne i vurderingene. Det ble gjentatte ganger understreket at ordningen er et meget godt verktøy, 

men at den ikke i seg selv bidrar til større sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Den har derimot en type 

indirekte effekt; ved at bedre oversikt og mer effektive tilsyn kan bidra til økt sikkerhet”.
377

 

  

Videre fremgår det av rapporten at; 

 

”(…) en betydelig andel blant bedriftslederne og de tillitsvalgte svarte at ordningen også har bidratt til å 

forbedre HMS-forholdene på bygge- og anleggsplassene og i egen bedrift”.
378

 

 

Uttalelsene i rapporten viser at det er delte meninger om hvilken effekt id-kortordningen 

har i faktisk å bidra til større sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. På den annen side gir 

uttalelsene i rapporten ikke grunnlag for å slutte at tiltaket er uegnet, ved at det virker mot 

sin hensikt eller ikke har noen effekt. Det må kunne legges til grunn at id-kortordningen vil 

kunne bidra til større oversikt og en mer effektiv kontroll med hvilke arbeidstakere som er 

representert på bygge- og anleggsplassene. Dette skyldes bl.a. at både verneombud, 

byggherrenes koordinator for helse, miljø og sikkerhet og Arbeidstilsynet kan benytte id-
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kortene for å kontrollere at arbeidsgivere etterlever arbeidsmiljølovenes krav om et 

forsvarlig arbeidsmiljø. Ved å bidra til bedre oversikt og mer effektiv kontroll med at 

arbeidsmiljølovens bestemmelser etterleves, vil ordningen være et egnet virkemiddel for å 

ivareta hensynet til vern av arbeidstakere. 

5.4.3.2 Er id-kortordningen et nødvendig virkemiddel?  

Spørsmålet blir her om id-kortordningen, som en kontroll- og håndhevelsesordning, er et 

nødvendig tiltak for å ivareta hensynet til vern av arbeidstakere, og vurdering blir om det 

finnes alternative tiltak som vil være minst like effektive og som i mindre grad griper inn i 

tjenestefriheten.
379

  

 Relevant i denne vurderingen er om det finnes ordninger i hjemstaten som ivaretar 

kontrollbehovet.
380

 I saker omhandlende nasjonale krav som pålegger tjenesteyteren å 

måtte være i besittelse av et særskilt identitetsbevis, for å kunne levere sine tjenester i 

vertstaten, vektlegger EU-domstolen i nødvendighetsvurderingen at arbeidstakere uansett 

skal være i besittelse av offisielle identitetsbevis fra hjemstaten, f. eks. pass eller førerkort, 

og at et ytterligere krav om dokumentasjonsbevis derfor kan gå utover det som er 

nødvendig for å ivareta formålet med tiltaket.
381

 

 En forutsetning for at utstasjonerte arbeidstakere skal har rett til å oppholde seg i 

Norge i forbindelse med oppdraget, er at de kan legitimere seg gjennom et identitetskort 

eller et pass fra hjemstaten.
382

 Slike nasjonale dokumentasjonsbevis inneholder bare 

informasjon om innehaveren (arbeidstakeren), og ikke om tjenesteyteren 

(arbeidsgiveren).
383

 I sak C-189/03 (Kommisjonen mot Nederland) var saksforholdet 
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belgiske regler som påla tjenesteyters ansatte å måtte være i besittelse av et id-kort, som var 

utstedt av nederlandske myndigheter, for å kunne levere vakttjenester i Nederland. 

Domstolen viste til at de nederlandske reglene i utgangspunktet gikk ut over det som var 

nødvendig, fordi arbeidstakerne allerede skulle være i besittelse av nasjonale identitetsbevis 

fra hjemstaten.
384

 EU-domstolen la imidlertid til grunn at de nederlandske 

dokumentasjonsbevisene ikke bare skulle tjene til å dokumentere identiteten til 

arbeidstakeren, men bl.a. også dokumentere at overvåkningsvirksomheter fra andre 

medlemsstater hadde den faglige kompetanse til å tilby vakttjenester i Nederland.
385

 Det 

kunne derfor ikke ses bort fra at det nederlandske kravet om id-kort var nødvendig for å 

ivareta målet om å styrke hensynet til borgenes tillit til private vakt- og 

overvåkningsvirksomheters ansatte. 

 Overnevnte sak skiller seg fra den norske id-kortordningen, bl.a. ved at de 

nederlandske reglene skulle dokumentere at utenlandske virksomheter hadde de 

nødvendige faglige kvalifikasjoner for å kunne drive vakttjenester i Nederland, men 

dommen er likevel relevant for å klarlegge forholdet mellom et offisielt identitetsbevis og 

nasjonale krav som pålegger tjenesteyteren og hans ansatte å måtte være i besittelse av 

vertstatens egne identitetsbevis. Dersom informasjonen i vertstatens id-kort forfølger et 

formål som går utover det å skulle identifisere innehaveren av id-kortet, vil offisielle 

identitetsbevis ikke nødvendigvis være tilstrekkelig effektive for å ivareta det legitime 

hensyn. Dette har en side til de norske id-kortene, som inneholder informasjon som 

offisielle identitetsbevis ikke innholder, f.eks. navn på arbeidsgiver, organisasjonsnummer 

m.v. Denne informasjonen skal bidra til å identifisere forholdet mellom arbeidstaker og 

arbeidsgiver, og dermed bidra til bedre oversikt over hvilke aktører som er representert på 

bygge- og anleggsplassene. Det kan derfor hevdes at denne informasjonen er nødvendig for 

å oppnå målsetningen om bedre oversikt på bygge- og anleggsplassene for å ivareta 

hensynet til vern av arbeidstakere.   

                                                                                                                                                    

bilde av kortinnehaveren, fødselsdato og kjønn, kortinnehaverens signatur, gyldighetsperiode, kortnummer, 

navn og adresse til utsteder av kortet. 

384
 Avsnitt 28. 

385
 Avsnitt 29–30.  



 124 

 På den annen side vil de opplysningene som id-kortene (byggekortene) inneholder, 

være tilgjengelige på bygge- og anleggsplasser med grunnlag i byggherreforskriften.
386

 

Forskriften angir de pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- og 

anleggsprosessen, og skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 

anleggsplasser blir ivaretatt. Forskriften pålegger bl.a. byggherren – ved en koordinator – å 

føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, jf. forskriften 

§ 15 jf. § 13. Oversiktslistene skal føres daglig og kontrolleres, og skal inneholde 

opplysninger om navn på byggherren, navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller 

for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, organisasjonsnummer for 

registreringspliktige virksomheter, navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på 

bygge- eller anleggsplassen, jf. bokstavene a–e. Videre følger det av forskriften § 15 (2) at 

listene bl.a. skal være tilgjengelige for Arbeidstilsynet, og de vil derfor kunne benyttes ved 

en evt. kontroll på bygge- og anleggsplassen. 

Oversiktslistene inneholder i hovedsak samme informasjon om både arbeidsgiver 

og arbeidstaker som id-kortene, og skal både føres og kontrolleres daglig. Innholdet av 

opplysninger i oversiktslistene og det at de skal føres og kontrolleres daglig vil bidra til å gi 

oversikt over hvilke virksomheter og arbeidstakere som til enhver tid befinner seg på 

bygge- og anleggsplassene. Selv om oversiktslistene ikke inneholder bilde av 

arbeidstakeren eller hva som er arbeidstakers kjønn, slik at oversiktslistene ikke 

nødvendigvis er egnet til å identifisere den enkelte arbeidstaker, vil slik informasjon dog 

være angitt i et offisielt identitetsbevis som arbeidstakeren har fått utstedt fra hjemlandets 

myndigheter – f.eks. pass eller førerkort. Informasjonen i oversiktslistene, supplert med 

informasjonen i et offisielt identitetsbevis, vil derfor være et like effektivt middel for å 

oppnå målsetningen om bedre oversikt over hvilke aktører som er representert på bygge- og 

anleggsplasser, og vil derfor være et mindre inngripende middel for å ivareta hensynet til 

vern av arbeidstakere som dagens id-kortordning.  

                                                 

386
 Forskrift 3. august. 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften)  
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Avgjørende for om id-kortordningen kan opprettholdes er derfor om ordningen lar 

seg begrunne i andre legitime formål, og er et nødvendig kontrolltiltak for å ivareta disse 

formålene. 

5.4.4 Er id-kortordningen et proporsjonalt tiltak for å kontrollere at tjenesteyteren 

er lovlig registrert i offentlige registre? 

5.4.4.1  Hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll 

I punkt 5.4.1 ble det konkludert med at den forutgående kontrollen med at virksomheten 

har gjennomført lovpålagte registreringsordninger utgjør en restriksjon på utenlandske 

tjenesteyteres adgang til det norske tjenestemarkedet. Følgen av dette er at id-

kortordningen som en kontroll- og håndhevelsesordning for at virksomheter etterlever 

norske registreringsplikter må søkes begrunnet i legitime hensyn.  

Formålet med id-kortforskriften § 3 (2) er som tidligere nevnt å gjøre bygge- og 

anleggsbransjen mer seriøs, ved at kortutsteder fører kontroll med at virksomheten har 

gjennomført lovpålagte registreringsplikter i offentlige registre. Slik redegjort for i punkt 

4.3.5.1 er formålet med kontrollen å motvirke skatte og avgiftsunndragelse innenfor 

byggebransjen. På bakgrunn av den forutgående kontrollen skal id-kortene bidra til å oppnå 

målsetningen om økt seriøsitet ved å dokumentere at innehaveren er lovlig registrert og 

arbeider i en bedrift som er lovlig registrert.  

 Det må kunne legges til grunn at id-kortordningen heller ikke på dette punkt har en 

begrunnelse som skiller seg fra de underliggende registreringspliktene som kontrolleres. 

Både i punkt 3.3.10 og punkt 3.4.7 ble det konkludert med at rapporteringsplikten etter 

ligningsloven § 6-10 og kravet om representantregistrering i Merverdiavgiftsregisteret 

kunne begrunnes i hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll. Av dette følger 

kontrollordningen etter id-kortforskriften § 3 (2) kan begrunnes i hensynet til en effektiv 

skatte- og avgiftskontroll.    
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5.4.4.2 Er id-kortordningen egnet til å ivareta hensynet til en effektiv skatte- og 

avgiftskontroll? 

Id-kortene vil på bakgrunn av den forutgående kontrollen kunne gi en indikasjon på at 

arbeidstakeren er lovlig registrert og arbeider i en bedrift som er lovlig registrert, men gir 

ingen sikkerhet for at så er tilfellet. Kontrollen med at virksomheten er lovlig registrert 

finner bare sted ved utstedelsen av id-kortene, som igjen har en gyldighetsperiode på inntil 

to år jf. id-kortforskriften § 5. Etter ligningsloven § 6-10 skal utenlandske tjenesteytere og 

deres arbeidstakere rapporters inn til Sentral skattekontoret for utenlandssaker (SFU) for 

hvert oppdrag disse utfører i Norge. For at utenlandske tjenesteytere skal få utstedt id-kort 

til sine ansatte er det tilstrekkelig at disse er registrert hos SFU første gang disse søker om 

id-kort. I hvilken grad rapporteringsplikten til SFU er oppfylt ved en senere anledning, vil 

derfor ikke bli kontrollert. I dette ligger det at id-kortordningen kan bidra til å legitimere 

aktører som tidligere har vært registrert, men som nå ikke er korrekt registrert hos SFU, jf. 

ligningsloven § 6-10. 

 Det må imidlertid kunne legges til grunn at den forutgående kontrollen er egnet til å 

ivareta hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll. Kortutsteder kontrollere at 

virksomheten og deres ansatte er korrekt registrert i relevante skatte- og avgiftsregistre på 

det tidspunkt id-kortene utstedes. Denne kontrollen vil derfor være et egnet virkemiddel for 

å ivareta hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll. Videre må det pekes på at 

manglende registrering medfører at virksomheten ikke får utstedt id- kort, og det må derfor 

legges til grunn at ordningen på denne måten vil kunne ha en forebyggende effekt ved at 

flere virksomheter enn i dag oppfyller lovpålagte registreringsplikter.
387

   

5.4.4.3 Er id-kortordningen nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv skatte- 

og avgiftskontroll? 

Selv om den forutgående kontrollen med om tjenesteyteren er lovlig registrert viser seg 

egnet til å ivareta hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll, må det imidlertid 

                                                 

387
 Andersen m.fl. 2010, s. 51, hvor det fremgår at ordningen har medført til at flere arbeidstakere og 

virksomheter er registrert på korrekt måte.  
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undersøkes om det finnes mindre inngripende tiltak som like effektiv kan ivareta de 

legitime hensyn.  

I sak C-433/04 (Kommisjonen mot Belgia) gjaldt spørsmålet bl.a. om belgiske 

regler som påla oppdragsgiver å holde tilbake 15 % av kontraktsbeløpet og solidaransvar 

for oppdragstakers skatte- og avgiftsgjeld. Domstolen viste til at disse reglene gikk ut over 

det som var nødvendig, og viste til at ordninger som var mindre inngripende for både 

oppdragsgiver og oppdragstaker var ordninger som innebar at tjenesteyter kunne bevise at 

de ikke skyldte skatt eller avgifter i Belgia, eller ordninger som baserte seg på utveksling 

av opplysninger mellom oppdragsgiverne, entreprenørene, tjenesteyteren og 

myndighetene.
388

 

På bakgrunn av den forutgående kontrollen i forbindelse med utstedelsen av id-kort, 

vil id-kortene kunne gi en indikasjon på at tjenesteyteren er lovlig registrert og driver 

lovlig.  

 Det kan imidlertid hevdes at hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll kan 

ivaretas med mindre inngripende midler enn en forutgående kontroll av om tjenesteyteren 

og hans ansatte er lovlig registrert, og krav om id-kort for å dokumentere at tjenesteyteren 

driver lovlig. Dette vil f.eks. kunne gjøres gjennom et system som er basert på utveksling 

av opplysninger mellom oppdragsgiver, tjenesteyter og norske skatte- og 

avgiftsmyndigheter.  

 Norske myndigheter kan f.eks. opprette et offentlig tilgjengelig register som 

inneholder informasjon om tjenesteyteren har gjennomført de nødvendige 

registreringsplikter. Slik redegjort for i punkt 5.4.3.2 skal det etter byggherreforskriften 

føres oversiktslister over alle som utførere arbeid på bygge- og anleggsplasser, jf. § 15 (1). 

Listene inneholder som nevnt informasjon om både tjenesteytere og deres ansatte. På 

bakgrunn av denne informasjonen vil byggherren – evt. Oppdragsgiver og 

tilsynsmyndigheter – kunne foreta kontroll av om tjenesteytere og hans ansatte som utfører 

arbeid på bygge- og anleggsplasser er lovlig registrert ved å kontrollere tjenesteyteren opp 

mot overnevnte register, f.eks. gjennom å bruke en elektronisk løsning. Manglende 

                                                 

388
 Avsnitt 39–40.  
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registrering vil f.eks. kunne medføre at tjenesteyteren får en frist på å foreta de nødvendige 

registreringene, og oversittes denne fristen kan tjenesteyteren og hans ansatte nektes 

adgang til bygge- og anleggsplassen inntil nødvendige registreringer er gjennomført.  

En slik ordning vil videre virke mindre restriktiv på tjenestefriheten, bl.a. ved at 

tjenesteyteren heller ikke på grunnlag av skatte- og avgiftshensyn trenger å være i besittelse 

av et særskilt identitetskort. Det må etter dette kunne legges til grunn at id-kortordningen 

går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv skatte- og 

avgiftskontroll, og derfor heller ikke kan opprettholdes på dette grunnlaget. 

5.4.5 Konsekvenser 

Som redegjort for ovenfor, går id-kortordningen som kontrollordning lenger enn det som er 

nødvendig for å ivareta hensynet til vern av arbeidstakere og hensynet til en effektiv skatte- 

og avgiftskontroll etter de generelle tjenestereglene. Ordningen som sådan strider derfor 

mot EU/EØS-rettens generelle tjenesteregler. Dette får også betydning for id-kortordningen 

som håndhevelsesmekanisme for å sikre utstasjonerte arbeidstakere de rettighetene som 

følger av utstasjoneringsdirektivet, jf. art 3 nr.1 bokstav e. Direktivene kan verken tillate 

eller pålegge ordninger som ikke er forenlige med de generelle tjenestereglene. Det må 

derfor legges til grunn at id-kortordningen ikke kan opprettholdes som en 

håndhevelsesordning etter utstasjoneringsdirektivet.  
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6 Avsluttende bemerkninger 

En grunnleggende forutsetning for at utenlandske tjenesteytere lovlig skal kunne levere 

sine tjenester i Norge, er at disse har gjennomført en rekke lovpålagte offentlige 

registreringsplikter. Når det gjelder registreringspliktene som må gjennomføres for at 

tjenesteyteren skal få rett til å få utstedt id-kort, viser redegjørelsen for det første at 

forutsetningene for å oppnå registrering i seg selv vil kunne utgjøre en restriksjon på 

tjenestefriheten. Hver for seg kan disse pliktene forsvares, med unntak av 

registreringsplikten etter ligningsloven § 6-10 (SFU). Sett hen til omfanget av 

registreringsplikter som besøkende tjenesteytere må gjennomføre for å kunne levere sine 

tjenester i Norge, kan det hevdes at registreringspliktene utgjør en barriere for utenlandske 

tjenesteytere som ønsker å eksportere sine tjenester til Norge, og disse kan således utgjøre 

en hindring for målsetningen om et felles indre tjenestemarked. 

For det andre synes redegjørelsen å gi grunnlag for å fremholde at forutsetningene 

for å oppnå registrering særlig vil kunne vanskeliggjøre markedsadgangen for små og 

mellomstore bedrifter (SMB). Disse vil ofte mangle de nødvendige ressurser for raskt og 

effektivt kunne gjennomføre de nødvendige administrative formalitetene for å oppnå 

registrering. Det må derfor kunne antas at summen av registreringsplikter som kreves 

gjennomført særlig vil ramme SMBer som leverer tjenester av kortere varighet og hvor 

fortjenesten ikke er særlig høy. De administrative og økonomiske byrdene denne gruppen 

blir pålagt i forbindelse med registreringen, kan medfører at tjenesteoppdrag i Norge ikke 

fremstår som økonomisk lønnsomme, med den følge at disse kan avstå fra å benytte seg av 

tjenestefriheten.  

Når det gjelder id-kortordningen som sådan ble det konkludert med at id-

kortforskriftens krav om at utenlandske tjenesteytere må utstyre seg selv 

(enkeltpersonforetak) eller sine ansatte med id-kort, mest trolig utgjør en utillatelig 

restriksjon på tjenestefriheten. For tjenesteytere som er enkeltpersonforetak, viser 

drøftelsen at id-kortordningen ikke kan opprettholdes fordi tjenestedirektivet innskrenker 
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kretsen av legitime hensyn som kan begrunne en restriksjon. I lys av dette synes 

tjenestedirektivets regler å kunne være et effektivt virkemiddel for å bygge ned de mange 

handelsbarrierene som fortsatt eksisterer, og som medlemsstatene tidligere kunne 

opprettholde med grunnlag i læren om allmenne hensyn.    

For tjenesteytere som utstasjonerer sine arbeidstakere, viser drøftelsen at id-

kortordningen ikke er i samsvar med de alminnelige tjenestereglene, og ordningen utgjør 

derfor et utillatelig inngrep i tjenestefriheten. Selv om medlemsstatene som utgangspunkt 

kan innføre tiltak for å kontrollere og håndheve de materielle bestemmelsene i 

utstasjoneringsdirektivet og nasjonale bestemmelser, må disse være nødvendige for å 

ivareta reglene. Nødvendighetsvurderingen fordrer at det tas stilling til om det finnes 

alternative og mindre inngripende tiltak som kan ivareta hensynet til en effektiv kontroll. 

Norske myndigheter må derfor trolig basere kontrollen på opplysninger som finnes i 

offisielle identitetsbevis fra hjemstaten, og supplere med opplysninger som de allerede 

besitter om tjenesteyteren og hans ansatte, i stedet for å kreve at tjenesteyteren utstyrere 

alle sine arbeidstakere med id-kort. 
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