
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: Q33 Lnr.: 1773/19 Arkivsaksnr.: 16/1155-22 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE 
BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING  
 
Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen 29.01.2019, vedlagt brev fra Vegfinans 27.11.2018  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
  Særutskrift KS 17/17 den 30.03.2017 
  Særutskrift KS 81/17 den 14.12.2017 
 
 
SAMMENDRAG: 
Statens vegvesen har oversendt nytt forslag til takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen. 
Takstene er justert slik at ingen betaler mer enn etter dagens system med maksimal 
rabatt. Dagens ordning med forskuddsbetaling opphører. Ordninga blir lik for alle 
bomselskap i hele landet. Rådmannen tilrår at det nye systemet godkjennes.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Denne saka har tidligere vært behandla to ganger: 

- Kommunestyresak 17/17 den 30.03.2017 der kommunestyret gjorde slikt vedtak: 
1. Kommunestyret vil beholde dagnes rabattsystem for bompengeinnkreving på fv. 255 
Gausdalsvegen. 
2. Dette begrunnes med at dagens system er godt innarbeida, og at det gjenstår 
relativt kort tid av innkrevingsperioda. Mange av de som har kjøpt maks. rabattkort 
vil komme dårligere ut. Yrkestransport med tunge kjøretøy som har maks rabatt i dag 
vil få en vesentlig merbelastning.  

- Kommunestyresak 81/17 den 14.12.2017: Likelydende vedtak som i sak 17/17.  
 
Nytt forslag 
Mulige ekstrakostnader ved å stå utenfor det nye systemet 
Statens vegvesen har i brev den 29.01.2019 fremma et nytt forslag (vedlegg). Pr. januar 2019 
er det 3 selskaper som ikke har vedtatt å gå inn i de regionale selskapene. I Region øst er det 
kun Gausdalsvegen som ikke har vedtatt å avvikle forskuddsbasert innkreving. For disse må 
det opprettes en særordning. Kostnadene til denne løsningen må dekkes av de prosjekter som 
velger å opprettholde særordningen med forskudd, da dagens systemløsning ikke blir 
videreført. Disse kostnadene antas å bli: 
 Utviklingskostnad forskuddsbasert innkreving  kr. 6 millioner 



  
 
 

  
 
 

 

 Årlige driftsutgifter       kr. 610.000 pr. år 
 Kostnad med å forlenge dagens løsning   ca kr. 15 millioner 
Det opplyses at det er en risiko for at Gausdalsvegen blir stående igjen alene med dagens 
systemordning og må dekke hele denne ekstrakostnaden. 
 
Forslag til nytt takst- og rabattsystem 
Takstgruppe 1 (kjøretøy under 3500 kg) med 20% rabatt  kr. 10,50 (i 2013-kroner) 
Takstgruppe 2 (kjøretøy over 3500 kg) ingen rabatt  kr. 21,00 (2013-kroner). 
 
Forslag til nytt takst- og rabattsystem vil føre til at ingen vil måtte betale mer enn i dag. Alle 
som har mindre enn 50% rabatt vil komme bedre ut enn i dagens system, mens de som har 
50% rabatt vil slippe å betale inn forskudd.  
 
Ordninga medfører en noe lengre innkrevingstid i forhold til dagens situasjon, men det er 
beregna at prosjektet med den nye takst- og rabattstrukturen vil være nedbetalt i 2024. Altså 
innenfor 15 år som forutsatt opprinnelig. Dette fordi det nå er noe større trafikk og inntekter 
på bomstasjonen enn opprinnelig beregna.  
  
 
VURDERING: 
Denne saken har vært til grundig behandling tidligere, der kommunen har hatt ønske om å 
beholde dagens ordning.  
 
Det er en del nye momenter denne gangen. Vi har fått et anslag på hvor store ekstrakostnader 
det kan bli ved opprettholde dagens system, og vi vet at det nå er igjen 3-4 selskaper som kan 
være aktuelle til å dele på denne kostnaden. Det vil være betydelige merkostnader som må 
dekkes av Gausdalsvegen, og fortsatt med usikkerhet om størrelsen. Dette medfører noe 
forlenging av innkrevingstida.  
 
De nye takstene som nå foreslås er identiske med gjeldende satser (2013-nivå) med 50% rabatt 
og forskuddsinnbetaling. Fortsatt regner en med å avslutte innkrevinga etter 15 år i 2024, fordi 
trafikken er noe større enn tidligere prognose. Alle i takstgruppe 1 som har autopass vil få lik 
rabatt over hele landet, og uten innbetaling av forskudd. Biler i takstgruppe 2 (tungbiler) får 
ikke rabatt, men forslaget er at alle betaler det samme som de som i dag har 50% rabatt. De 
som ikke har rabatt nå vil dermed komme rimeligere ut med ny ordning. 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at det nye forslaget er slik innretta at det bør godkjennes. Ingen må betale 
mer enn i dag, mange får mindre å betale, og det blir ikke forskuddsbetaling. Det blir ca. 1 år 
lengre innkrevingstid enn om en fortsetter dagens system og må dekke kostnader med ny 
utvikling av datasystem, men en slipper de usikkerheter slik utvikling medfører.  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Gausdal kommune godkjenner nytt takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen slik det går fram 
av brev fra Statens vegvesen 29.01.2019 tabell 2. Takstene prisjusteres til gjeldende 
kroneverdi. Dagens ordning med forskuddsinnbetaling opphører.  

 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 15/19 den 19.03.2019. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune godkjenner nytt takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen slik det går fram 
av brev fra Statens vegvesen 29.01.2019 tabell 2. Takstene prisjusteres til gjeldende 
kroneverdi. Dagens ordning med forskuddsinnbetaling opphører.  
 


