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Takstvedtak for E39 Rogfast - innføring av bompenger for nullutslippskjøretøy i ferjesambandet E39 Mortavika - Arsvågen
Vi viser til Ferde AS sin oversendelse mottatt 7. april 2021 av diverse lokalpolitiske vedtak
fra 2019 om innføring av bompenger for nullutslippskjøretøy i ferjesambandet
E39 Mortavika – Arsvågen. Det medfølger også en vurdering av saken fra Statens vegvesen
Utredning vest fra januar 2020.
Gjeldende takstvedtak ble gjort av Vegdirektoratet 21. november 2018 i sak 16/82664-14,
med justering av bompengepåslaget som følge av AutoPASS-regulativet.
Det framgår av oversendelsen at fem berørte kommuner i 2019 behandlet forslag om innføring av bompenger for nullutslippskjøretøy. Med bakgrunn av vedtakene mener
Vegdirektoratet at kommunene i behandlingen har sluttet seg til forslaget. Stavanger
kommune har et forbehold om at dette først kan skje når andelen nullutslippskjøretøy
overstiger 20 pst i området. Andelen er nå over 20 pst. i Bypakke Nord-Jæren og Ryfast.
Rennesøy kommune har etter høringen slått seg sammen med Stavanger kommune.
Rogaland fylkeskommunen har et generelt vedtak i 2018 om at nullutslippskjøretøy skal
betale i alle bomanlegg.
Takstvedtak
Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattsystem for
E39 Mortavika – Arsvågen i 2018-kr:

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

AP1

AP2

AP3

AP4

AP5

AP6

AP7

AP8

AP9
1 151

Ferjetakst uten
rabatt
Bompengepåslaget
Totalt

179

397

547

661

769

901

954

1 047

54

119

146

171

171

179

200

193

212

233

516

693

832

940

1 080

1 154

1 240

1 363

I henhold til Prop. 105 S (2016-2017) og tidligere takstvedtak, skjer innkreving av bompenger i ferjesambandet som et påslag på ferjebilletten. Bompengepåslaget skal med basis i
AutoPASS-regulativet tilsvare differansen mellom takstsone 16 og takstsone 10, dvs.
6 takstsoner.
Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget, med unntak av nullutslippskjøretøy som får
50 pst. rabatt på bompengepåslaget forutsatt gyldig avtale og elektronisk brikke.
Det gis fritak i henhold til gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende fritak:


Passasjerer i alle typer kjøretøy



Gående og syklende



Kollektivtransport i konsesjonert rute*



Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Det legges opp til betaling av bompengepåslaget for motorsykler.
Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig elektronisk brikke og -avtale.
Takstvedtaket skal annonseres senest 4–6 uker før gjennomføring. I annonseteksten skal det
orienteres om at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet er
klageinstans.
Brukerfinansiering
Med hilsen

Åge K. Jensen
avdelingsdirektør

Jan-Tore Knudsen
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