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Takstvedtak for endret takst- og rabattsystem for Bømlopakken 

Vegdirektoratet viser til notat av 03.12.2018 fra regionen, dokument 257 i samme sak, hvor 

det søkes om nytt takstvedtak for Bømlopakken. 

 

Endret takst- og rabattsystem 

Det foreslåtte endrede takst- og rabattsystemet for Bømlopakken er i tråd med 

forutsetningene i Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S (2015-2016) og har fått tilslutning i Bømlo 

kommune og Hordaland fylkeskommune. 

 

Med basis i ovennevnte og en gjennomsnittstakst på 40 kr i 2017-prisnivå, godkjenner 

Vegdirektoratet følgende takst- og rabattopplegg for Bømlopakken:  

 

Tabell 1: Ordinære bompengetakster Bømlopakken i 2017-kr. 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

 Fullpris Fullpris 

Bømlopakken 69 164 

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale. 

 

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale. 

 

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 pst. rabatt. Øvrige kjøretøy får ingen 

rabatt. 

 

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal i tråd med lokalpolitiske vedtak betale 50 pst. av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre 

ikke betale bompenger i Bømlopakken. Betaling av bompenger som nullutslippskjøretøy 

krever elektronisk brikke og gyldig avtale. Nullutslippskjøretøy uten elektronisk brikke og 

gyldig avtale betaler ordinær bompengetakst.  
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Videre skal det i tråd med lokalpolitiske vedtak innføres passeringstak på 30 passeringer per 

kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1. Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 

40 passeringer per kalendermåned. Ordningen med timesregel avvikles.  

 

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:  

 Passasjerer i alle typer kjøretøy  

 Gående og syklende  

 Motorsykler og mopeder  

 Kjøretøy i merket begravelsesfølge  

 Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen*  

 Kollektivtransport i konsesjonert rute*  

 Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*  

 

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brikke og avtale. 

 

De nye takstene skal evalueres og eventuelt justeres etter ett års drift. 

 

Takstendringen skal etter planen trå i kraft 1. februar 2019. Etter dette vil takstene bli 

prisjustert på vanlig måte fra 2017-nivå. 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.     

 

 


