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Takstvedtak - prisjustering av takstene i Haugalandspakken 

Vegdirektoratet har mottatt ny takstsøknad datert 3. september 2021 fra Ferde AS med 

søknad om prisjustering av takstene for Haugalandspakken. 

 

Innkrevingen skjer i dag med basis i takstvedtak 26. februar 2018 (dok 17/17796-119) og i 

2018-prisnivå. Takstene ble sist prisjustert i april 2018 basert på Vegdirektoratets takst-

vedtak. Det legges til grunn en prisvekst i perioden på 7,38 pst. Prisjusteringen har vært til 

lokalpolitisk behandling og fått tilslutning.  Gjennomsnittlig takst for Haugalandspakken er 

beregnet til 5 2018-kr, og utgjør 5,37 2021-kr. 

     

Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattopplegg for 

Haugalandspakken: 

 

Tabell 1: Ordinære prisjusterte bompengetakster for Haugalandspakken i 2021-kr 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Haugalandspakken (alle bomstasjoner) kr 13  kr 21  

  

Rabatt- og fritaksordninger videreføres som i dag.  

 

Tilskudd til reduserte bompengetakster 

  

Haugalandspakken er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster. Tilskudds-

beløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til 

ordningen. Målet er å redusere gjennomsnittstakstene med minst 10 pst.  

 

En reduksjon 10 pst. gir en gjennomsnittstakst på 4,50 2018-kr, som utgjør 4,83 2021-kr. 

Takstene i tabell 2 er fastsatt med utgangspunkt i tilskuddsordningen for reduserte 

bompengetakster. 
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Tabell 2: Reduserte prisjusterte bompengetakster med tilskuddsordning for 

Haugalandspakken i 2021-kr 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Haugalandspakken (alle bomstasjoner) kr 12  kr 19  

 

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som ved uten tilskudd.  

 

Dersom tilskuddsordningen på et senere tidspunkt helt eller delvis faller bort, gis 

bompengeselskapet mulighet til å øke takstene til ordinært nivå, jf. tabell 1, justert for 

veksten i konsumprisindeksen. Vegdirektoratet skal på vanlig måte godkjenne en evt. 

reversering av takstene.   

 

Takstvedtaket skal annonserer 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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