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Takstvedtak for rv 7/rv 13 Hardangerbrua
Vegdirektoratet viser til Ferde sin takstsøknad datert 23. juni 2022. Det søkes om lag 10 pst.
takstøkning samt inntil 5 års forlenget innkreving. Dette fordi Ferde sin prognose for ned-

betaling uten takstøkning på 10 pst. er i 2032. Det er opprinnelig lagt til grunn nedbetaling i
2028. Med takstøkningen på 10 pst. er prognosen nedbetaling i 2029. Ferde har forelagt

den økonomiske situasjonen og ulike forslag til økte inntekter for Vestland fylkeskommune,
som går inn for 10 pst. takstøkning og inntil 5 års utvidet garantiperiode og innkrevingstid
for Hardangerbrua.

Takstene for Hardangerbrua ikke har vært prisjustert siden 2013. Vegdirektoratet legger
derfor til grunn en takstøkning i denne omgang på 10 pst., som tas som en delvis prisjustering fra 2013. Senere mulighet for inntil 20 pst. takstøkning berøres dermed ikke.

Bompengeprosjekter skal styres mot den nedbetalingstid som Stortinget har sluttet seg til,
og for å oppnå dette skal takstene økes i nødvendig grad. For Hardangerbrua gjenstår om
lag seks års innkreving, og muligheten for nedbetaling som forutsatt i 2028 er ennå til

stede, selv uten betydelig takstøkning. Dersom dette viser seg ikke å være mulig og det
gjenstår lånegjeld når bompengeselskapets innkrevingsrett går ut i 2028, har

Vegdirektoratet fullmakt til å utvide innkrevingstiden med inntil fem år. Vi mener det er for
tidlig til å ta stilling til dette ennå.

Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende ordinære takster for
Hardangerbrua:

Tabell 1: Ordinære takster i 2022-kr
Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Fullpris

Fullpris

143

428

Hardangerbrua
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

0667 OSLO

Fakturamottak DFØ

2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim
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Tilskuddsordning for reduserte bompengetakster

Prosjektet Hardangerbrua er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster og gis
årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen.
Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittstakstene med minst 10 pst.

Gjennomsnittlig takst for rv 7/rv 13 Hardangerbrua er beregnet til 146 kr i forrige takst-

vedtak i sak 17/17796-176 fra juni 2019. Justert for kpi fra juni 2019 til juli 2022 utgjør

dette 164 2022-kr En reduksjon på 10 pst. gir en gjennomsnittstakst på 148 kr i juli 2022.
Takstene i tabell 2 er fastsatt med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten.
Tabell 2: Reduserte takster i 2022-kr

Hardangerbrua

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Fullpris

Fullpris

129

385

Rabatt- og fritaksordninger videreføres. Takstene er avrundet til hele kr.
Dersom tilskuddsordningen på et senere tidspunkt helt eller delvis faller bort, gis bom-

pengeselskapet mulighet til å øke takstene til ordinært nivå, jf. tabell 1, justert for veksten i
konsumprisindeksen. Vegdirektoratet skal på vanlig måte godkjenne en ev. reversering av
takstene.

Takstvedtaket skal annonseres senest 4–6 uker før gjennomføringen. I annonseteksten skal

det orienteres om at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet
er klageinstans.
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