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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Innlandet fylkeskommune har sendt på høring et forslag om innføring av bomavgift for 
nullutslippskjøretøy på eksisterende bomvegprosjekter (50% av gjeldende avgift). Dette 
må vedtas for hvert enkelt bomvegprosjekt, og det må ha tilslutning fra de kommunene 
som er berørt for den enkelte strekning. Skal dette systemet innføres for Gausdalsvegen 
må det da vedtas av både Lillehammer og Gausdal kommuner. Kommunedirektørene i 
Lillehammer og Gausdal fremmer likelydende innstilling til vedtak, og går inn for å beholde 
gjeldende system. Dette begrunnes med at det er kort tid igjen av innkrevingsperioda og 
derfor synes unødvendig å gjøre en ny endring i systemet, at det antas å få mindre 
konsekvenser for nedbetalingstida på denne aktuelle strekningen, og at en ønsker å 
opprettholde stimulans til innkjøp av nullutslippskjøretøy.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Innlandet fylkeskommune har i brev til ordfører den 11.01.2021 sendt et høringsforslag om 
innføring av avgift for nullutslippskjøretøy på eksisterende bomvegprosjekter. Disse er nå 
fritatt for å betale bompenger.  
 
Stortingsproposisjon 87 S (2017-18) åpner for å ta betalt for nullutslippskjøretøy i 
eksisterende bomprosjekter, dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette. Det er 
nødvendig med positive vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner. Betaling for 
nullutslipp kan maksimalt settes til 50% av vanlig takst.  
 
Dette gjelder flere vegstrekninger i Innlandet, og en av dem er fv. 255 Jørstad – Segalstad 
bru m/tilstøtende vegsystem.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Momenter for og mot betaling for nullutslippskjøretøy (sitat fylkeskommunens brev) 
For:  
 Gi garantisten for bompengelånet (dvs. fylkeskommunen) bedre kontroll med økonomien  
 Nullutslippskjøretøy og bensin-/diesel-kjøretøy sliter like mye på vegene  
 Noen enkeltprosjekt (f.eks. E6 Frya – Sjoa) er avhengig av dette for å få betalt lånet innen 

vedtatt avdragstid  
 En innføring av takst for nullutslippskjøretøy kan utjevne forskjeller som de som kjører på fossilt 

drivstoff kan oppfatte som urettferdige  
 
Mot:  
 Bompengefritak for nullutslippskjøretøy gjør at flere velger å kjøre slike biler, noe som er et 

viktig miljøtiltak  
 Hvis nullutslippskjøretøy ikke får fritak, kan salget av slike kjøretøy stoppe opp eller gå ned  
 Det er for tidlig å stoppe subsidieringen av nullutslippskjøretøy. Flere må velge slike kjøretøy, for 

at vi skal nå klimamålene  
 
Fylkeskommunens vurdering 
Fylkeskommunen går inn for at nullutslippskjøretøy bør betale, dette er vedtatt av 
fylkestinget i sak 27/2020. For at dette vedtaket kan settes ut i livet, må alle berørte 
kommuner på de aktuelle vegstrekningene gi sin tilslutning. Gjeldende rabattsystem vil også 
gjelde for nullutslippskjøretøy. 
 
I saksutredningen vises det til at konsekvensen av å ikke innføre betaling for 
nullutslippskjøretøy vil redusere inntekstgrunnlaget for bompengeprosjektene, og at dette 
kan løses på to måter: 

1. Forlenge nedbetalingstiden med inntil 5 år, og/eller 
2. Øke takstene med inntil 20%. 

Hvis ikke noen tiltak blir gjennomført, kan det føre til at fylkeskommunens garantiansvar blir 
utløst.  
 
 
VURDERING: 
 
Begge kommunene Lillehammer og Gausdal må gi sin tilslutning til å innføre betaling for 
nullutslippskjøretøy for at dette kan innføres på strekningen fv. 255 Jørstad – Segalstad Bru 
med tilstøtende vegnett. Det fremmes likelydende innstilling til vedtak i de to kommunene. 
Vedtaket har ikke betydning for andre bomprosjekter i Innlandet.  
 
På forespørsel fra administrasjonen har fylkeskommunen gitt noen opplysninger spesielt i 
forhold til vår strekning:  

- Prosjektet ser ut til å bli nedbetalt i 2024, dvs. innen 15 år slik som planlagt i starten.  
- Hvert prosjekt har sin egen økonomi. Det foregår ikke kryssubsidiering mellom 

prosjektene. 



  
 
 

  
 
 

 

- Andelen nullutslippskjøretøy for vårt prosjekt var 2,9% i 2018, 3,9% i 2019 og 5,2% i 
2020. Til sammenligning var andelen ved utgangen av 2019 6,9% for Innlandet og 
10% på landsbasis.  

- Å innføre betaling for nullutslippskjøretøy vil redusere risikoen for at prosjektet får 
lengre nedbetalingstid enn planlagt (15 år). 

 
Det er to år siden kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer behandla sak om endring av 
bompengesystemet (ksak 16/19 den 28.03.2019). Det er generelt uheldig med gjentatte og 
hyppige endringer.  
 
Et eventuelt nytt system nå vedtas for det enkelte vegprosjekt. Det er ikke slik at dette må 
gjelde alle strekninger, så vedtaket i Gausdal/Lillehammer har ingen direkte betydning for 
andre prosjekter.  
 
For Gausdalsvegen er det igjen kort tid på nedbetalinga. Omsetninga i dette selskapet er 
liten i forhold til flere av de andre prosjektene, så hva våre kommuner vedtar i denne saken 
antar vi har liten betydning for spørsmålet om garantiansvar.  
 
Ved innføring av gratis bompassering for nullutslippskjøretøy var begrunnelsen å stimulere 
til å få økt andel av slike kjøretøy. Dette har også virka, slik at andelen på landsbasis var 10% 
i 2019. For Innlandet var den vesentlig lågere (6,9%), og for Gausdalsvegen bare knapt 
halvparten (3,9% i 2019). Redusert innbetaling ved å fortsette med gratis bompassering 
antas derfor å være mindre her enn på landsbasis, og andelen viser at det er større behov for 
å stimulere videre til nullutslippskjøretøy her enn ellers.  
 
Det en risikerer ved å beholde dagens system er at innbetalingstida blir noe lengre. Dette vil 
være kort tid (måneder), etter som det er kort tid igjen av nedbetalingstida, og med en 
forholdsvis liten andel nullutslippskjøretøy på strekningen pr. i dag.  
 
Et argument for nytt system kan også være at en ønsker å ha mest mulig likt system for alle 
prosjekt.  
 
Det foreligger da to alternativer:  

1. Støtte forslaget om å kreve bompenger av nullutslippskjøretøy. Begge kommunene 
må komme til denne konklusjonen for at det skal bli innført.  

2. Beholde dagens system med gratis bompassering for nullutslippskjøretøy.  
 
Etter en samla vurdering har kommunedirektøren kommet til at en tilrår alternativ 2. Dette 
begrunnes med at det er kort tid igjen av innkrevingsperioda og derfor synes unødvendig å 
gjøre en ny endring i systemet, at det antas å få mindre konsekvenser for nedbetalingstida 
på denne aktuelle strekningen, og at en ønsker å opprettholde stimulans til innkjøp av 
nullutslippskjøretøy.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune ber om at det ikke innføres bomavgift for nullutslippskjøretøy på fv. 255 
Gausdalsvegen med tilstøtende sideveger.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 25/21 den 17.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette forslaget 
 
«Bomavgift for nullutslippskjøretøy på Gausdalsarmen innføres (50% av gjeldende avgift).» 
 
Votering:  
1. Innstillingen fikk ingen stemmer. 
2. Forslaget til Stig Melbø ble enstemmig tiltrådt.   
 
 
Innstilling: 
 
Bomavgift for nullutslippskjøretøy på Gausdalsarmen innføres (50% av gjeldende avgift). 
 


