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Tillegg til takstvedtak for Førdepakken - innføring av bompengebetaling for
nullutslippskjøretøy
Vi viser til takstvedtak av 16. februar 2018 (saksnummer 17/17796-118) og regionens notat
av 17. juni 2019, dokument nr. 59 i samme sak, der det søkes om å innføre
bompengebetaling for nullutslippskjøretøy i ovennevnte prosjekt.
I Prop. 87 S (2017-2018) er det åpnet for at det lokalt kan innføres betaling for
nullutslippskjøretøy i alle bompengeanlegg. Betalingen kan variere mellom 0 og 50 pst. av
ordinær takst fratrukket brikkerabatt. I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes
det lokalpolitiske vedtak for å forankre betalingen for nullutslippskjøretøy. Det vises i den
forbindelse til vedtak i samtlige berørte kommuner og Sogn og Fjordane fylkeskommune der
det ble lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 skal betale 50 pst. av ordinær takst
fratrukket brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal ikke betale bompenger, jf.
dokument nr. 59 i samme sak.
Etter Vegdirektoratets vurdering er vilkårene for å kunne innføre bompengebetaling for
nullutslippskjøretøy i Førdepakken oppfylt. I tråd med lokalpolitiske vedtak legges det til
grunn at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal få rabatt på 50 pst. av ordinær
bompengetakst fratrukket brikkerabatt. Ordinær takst fratrukket brikkerabatt for kjøretøy i
takstgruppe 1 utgjør per i dag 20,80 kr. Følgelig skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1
betale 10,40 kr. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100
pst. rabatt.
Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Rabatterte takster for
nullutslippskjøretøy krever elektronisk brikke og gyldig avtale. Uten elektronisk brikke og
gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre
kjøretøy uten elektronisk brikke og gyldig avtale.
Vi ber regionen om å informere Ferde AS om at takstvedtaket skal annonseres senest 4-6
uker før gjennomføringen. I annonseteksten skal det orienteres om at det er mulig å klage
på vedtaket, og at Samferdselsdepartementet er klageinstans.
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