
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
        
        
 

FERDE AS 
Postboks 2623 Møhlenpris 
 
5836 BERGEN 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Vegdirektoratet Jan-Tore Knudsen / 47702040 20/9536-99    13.09.2022 
     
      

Takstvedtak for revidert Bømlopakke 

Vegdirektoratet har mottatt søknad datert 7. september 2022 fra Ferde AS om takstvedtak 
for revidert Bømlopakke.   
 
Takstnivået i bomstasjon på Spissøy og i ferjesambandet Langevåg – Buavåg er lagt fram for 
Stortinget gjennom behandling av Prop. 2 S (2021-2022). Revidert Bømlopakke med 15 års 
innkreving avløser dagens Bømlopakke.   
 
I proposisjonen er det fastsatt en gjennomsnittstakst på 50 2021-kr i bomstasjonen på 
Spissøy. Justert med byggekostnadsindeks for veganlegg på 14,4 pst. fra gjennomsnitt 2021 
til 2. kvartal 2022 utgjør det 57,2 kr. I proposisjonen er det oppgitt takster for ulike AP 
takstgrupper. Med basis i dette godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og 
rabattopplegg for revidert Bømlopakke: 
 
Tabell 1: Takster i 2022-kr 
Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
Spissøy kr 79 kr 158 

 
Ferjestrekning AP1 

<6,0m 
AP1-AP4 

6,01-12,5m 
AP5-AP9 
<12,51m 

MC7Moped 

Langevåg - Buavåg kr 23 kr 46 kr 69 kr 0 
 
Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er 
kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg i 
kjøretøykategori M1 med gyldig brukeravtale og brikke får takster som kjøretøy i takst-
gruppe 1. 
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Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale og brikke får 20 pst. rabatt. Nullutslipps-
kjøretøy i takstgruppe 1 får 50 pst. rabatt og 100 pst. rabatt i takstgruppe 2 med gyldig 
brukeravtale og brikke.   
 
For bomstasjonen er det for takstgruppe 1 et passeringstak på 30 passeringer per kalender-
måned og for takstgruppe 2 et passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned.  
 
På ferje gjelder at elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy 
med drivstoffkode 6 i vognkortet betaler en takst som er 50 pst. av prisen i den takstgruppe 
(AP1-AP9) som kjøretøyet blir målt å tilhøre. Det er ikke rabatt på bompengedelen på ferje-
billetten for noen av kjøretøygruppene, hverken med autopassferjeavtale eller med auto-
passavtale. 
 
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende: 

• Kollektivtransport i konsesjonert rute 
• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag 

 
Fritak forutsetter gyldig brukeravtale og bruk av brikke. 
  
De nye takstene skal gjelde om lag 6 uker etter takstvedtaket foreligger. Etter dette vil 
takstene bli prisjustert på vanlig måte. Takstvedtaket skal annonseres senest 4-6 uker før 
endringene skjer. I annonseteksten skal det orienteres om at det er mulig å klage på takst-
vedtaket, og at Samferdselsdepartementet er klageinstans. 
 
Brukerfinansiering 
Med hilsen 
 
 
Åge K. Jensen 
avdelingsdirektør      Jan-Tore Knudsen 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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