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ENDRING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR FV. 45 GJESDAL

Stortinget har vedtatt en bompengereform.  Målet med reformen er å 
forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og 
rabattstrukturen for bompengeprosjektet fv.45 Gjesdal fra 01.08.19.

I tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak blir det innført 
bompengeavgift for nullutslippskjøretøy. Takstgruppe 1 med gyldig avtale 
og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikke-
rabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke 
skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem fører til følgende endringer  
fra 01.08.19

• Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får 
20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. 

• Nåværende forhåndsbetalte avtaler hos Ferde AS – fv.45 Gjesdal for å 
oppnå lokal rabatt med 30-50 prosent rabatt blir avviklet fra 01.08.19. 
Passeringer i bomstasjonen til fv.45 Gjesdal vil bli belastet avtalen der 
hvor du har fått brikken din ifra med de rabatter som til enhver tid er 
gjeldende.  
Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir 
tilbakeført senest 3 måneder etter endring.

• I tråd med de lokalpolitiske vedtakene er det lagt til grunn et  
passeringstak på 15 passeringer per måned i takstgruppe 1 med  
gyldig avtale og brikke. 

Takstene i fv.45 Gjesdal blir som følger fra 1. august

Bomstasjon Fv. 45 Øvstabø Takstgruppe 1 Takstgruppe 2

Ordinære kjøretøy uten avtale Kr 60,00 Kr 79,00

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for Gjesdal etter omlegging til nytt  
takst- og rabattsystem.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg,  
samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale. 

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg,  
ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.

Ordinær bompengetakst etter rabatt er kr 48 for takstgruppe 1.  
Endringen medfører at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 1. august 
2019 skal betale kr 24 per passering.

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy og hydrogen-
kjøretøy. Rabatterte takster for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og 
brikke. Uten gyldig avtale og brikke, vil null utslippskjøretøy betale ordinær 
bompengetakst.

Fritak fra betaling av bompenger blir gitt etter gjeldende takstretningslinjer 
for bompengeprosjekt. 


