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Saksbehandler/telefon:
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Vegdirektoratet
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10.03.2020

Takstvedtak - E18 Tvedestrand - Arendal
Vegdirektoratet viser til søknad om nytt takstvedtak av 5.3.2020 fra Ferde AS for prosjekt
E18 Tvedestrand – Arendal - grunnet ekstra tilskudd til reduserte bompenger utenfor
byområder.
Gjennomsnittlig takst for E18 Tvedestrand – Arendal er i takstvedtak av 31.5.2019 beregnet
til kr 25,20. En 20 pst. reduksjon gir en gjennomsnittstakst på kr 20,16. Takstene i tabell 1
er fastsatt med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten. Dersom ekstra tilskudd
i 2021 ikke blir bevilget som forutsatt i 2021, legges det til grunn at man fatter nytt
takstvedtak sammenfallende med vurdering av trafikkutvikling i prosjektet etter 1-2 års
drift.
Tabell 1. Takster etter ekstra tilskudd i 2020 og 2021 (2019-kr)
Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E18 Mørland

Kr 26

Kr 66

E18 Stølen

Kr 12

Kr 30

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 avtale og bruk av brikke, får takster som kjøretøy i
takstgruppe 1.
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og bruk av brikke får 20 pst. rabatt. I tråd med
lokalpolitiske vedtak får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og bruk av
brikke 50 pst. rabatt og i takstgruppe 2 100 pst. rabatt.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

Postadresse

Kontoradresse

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Telefon: 22 07 30 00

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

0667 OSLO

Regnskap

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Postboks 702
Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

-

Passasjerer i alle typer kjøretøy

-

Gående og syklende

-

Motorsykler og mopeder

-

Kollektivtransport i konsesjonert rute*

-

Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.
E18 Tvedestrand – Arendal er kvalifisert til å få tilskuddsbeløp til reduserte
bompengetakster. Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om
Stortingets årlige bevilgning til ordningen. Målet med ordningen er å redusere
gjennomsnittstaksten med minst 10 pst.
Med utgangspunkt i gjennomsnittstakst på kr 20,16 etter tilskudd i 2020 og 2021 for
sletting av gjeld gir en reduksjon på 10 pst. en gjennomsnittstakst på kr 18,14. Takstene i
tabell 2 er fastsatt med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten.
Med basis i det ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende nye takster:
Tabell 2. Takster med 10 % reduksjon i gjennomsnittstaksten (2019-kr)
Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E18 Mørland

Kr 24

Kr 60

E18 Stølen

Kr 14

Kr 28

De reduserte takstene skal gjelde fra 01.07.2019 og prisjusteres på vanlig måte. Rabatt- og
fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.
Dersom tilskuddsordningen helt eller delvis faller bort, gis bompengeselskapene mulighet til
å øke takstene til ordinært nivå, jf. tabell 1, justert for veksten i konsumprisindeksen.
Vegdirektoratet skal på vanlig måte godkjenne en eventuell reversering av takstene.

Takstvedtaket skal annonseres av [Bompengeselskap] 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.

Med hilsen
Åge K Jensen
Avdelingsdirektør

Knut Wilberg

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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