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Takstvedtak for Askøypakken 

Vegdirektoratet har mottatt søknad datert 1. desember 2022 fra Ferde AS om justering av 
takstene i Askøypakken for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Innkrevingen skjer i dag 
med basis i takstvedtak datert 3. juni 2022 i sak 21/4894-10, som omhandlet prisjustering 
med kpi.  
 
Ferde AS opplyser at inntektene og realisert gjennomsnittstakst for Askøypakken likevel er 
langt lavere enn lagt til grunn i Prop. 197 S (2012-2013). Dette grunnet lavere trafikk og 
høyere andel nullutslippskjøretøy. Med basis i dette, og kostnadskrevende prosjekter i 
pakken, vedtok Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 101 S (2021-2022) å forlenge 
innkrevingen med fem år, øke takstene og etablere en femte bomstasjon.  
 
Det vil ta noe tid å etablere en femte bomstasjon, så Ferde AS søker nå om takstjustering 
med basis i Prop. 197 S (2012-2013) fram til det nye opplegget er klart. Fylkesutvalget i 
Vestland behandlet forslaget til takstøkning for vegpakken 29. november 2022, og sluttet 
seg til forslaget.   
 
Fastsatt gjennomsnittstakst er 12,7 kr i 2012-prisnivå, som justert med kpi utgjør          
17,0 2022-kr (september). Den faktiske gjennomsnittstaksten er 12,8 2022-kr (september). 
Med grunnlag i kpi-endring i perioden på 33,6 pst. godkjenner Vegdirektoratet følgende 
takst- og rabattopplegg i Askøypakken: 
 
Tabell 1: Ordinære prisjusterte bompengetakster i 2022-kr 
 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
Bompengetakst  41 kr  69 kr  
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Takstene er avrundet til nærmeste hele krone. Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tid-
ligere fastsatt.  
 
Takstvedtaket skal annonseres av Ferde AS senest 4-6 uker før gjennomføring. I annonse-
teksten skal det orienteres om at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdsels-
departementet er klageinstans. 
 
Når det foreligger en femte bomstasjon, vil det bli gjort et nytt takstvedtak etter det nye 
opplegget.   
 
Brukerfinansiering  
Med hilsen 
 
 
Åge K. Jensen 
avdelingsdirektør      Jan-Tore Knudsen 
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