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Takstvedtak for justering av takst- og rabattstruktur inkl. tilskuddsordning
for E6 Hålogalandsbrua
Vegdirektoratet viser til notat datert 9. februar 2018, med søknad om takstvedtak for
justeringer i takst- og rabattstrukturen inkl. tilskuddsordningen for bomstasjon på E6
Hålogalandsbrua. Vegdirektoratet har tidligere i notat av 15. februar 2018 gjort takstvedtak
for bomstasjonen på E10 i Leirvik.
Takstnivået i bomstasjonen på E6 Hålogalandsbrua er tidligere lagt fram for Stortinget
gjennom behandlingen av Prop. 117 S (2011-2012).
Etter dette har regjeringen gjort endringer i takst- og rabattstrukturen for bompengesektoren,
jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). Det er også innført en tilskuddsordning for å redusere
bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (20162017).
Lokalpolitiske myndigheter har sluttet seg til at E6 Hålogalandsbrua skal omfattes av
justeringer i takst- og rabattstrukturen og tilskuddsordningen.
Med basis i ovennevnte og en gjennomsnittstakst på kr 128, godkjenner Vegdirektoratet
følgende takst- og rabattopplegg for bomstasjonen for E6 Hålogalandsbrua:
Tabell 1: Ordinære takster uten tilskudd etter omlegging til nytt takst- og rabattsystem i 2018kr
Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

kr 125

kr 300

Hålogalandsbrua

Takstgruppe 1 er kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg. Takstgruppe 2 er kjøretøy med
tillatt totalvekt over 3.500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3.500 kg i kjøretøyklasse
M1 med gyldig brikkeavtale, får takster som kjøretøy i takstgruppe 1.
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 pst. rabatt. Øvrige kjøretøy får ingen
rabatt.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Kontoradresse

Fakturaadresse

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kjøretøy i merket begravelsesfølge
Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen*
Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brikke og avtale.
Tilskuddsordning for reduserte bompengetakster
E6 Hålogalandsbrua er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster, og forslaget
har lokalpolitisk tilslutning. Tilskuddet er forutsatt gitt årlig i innkrevingsperioden med
forbehold om Stortingets bevilgninger. Målet med ordningen er å redusere
gjennomsnittstakstene med minst 10 pst. Det er lagt til grunn en gjennomsnittstakst på kr 117
i bomstasjonen for E6 Hålogalandsbrua og de beregnede takstene er avrundet til hele kr.
Tabell 2: Reduserte takster med tilskudd etter omlegging til nytt takst- og rabattsystem i 2018kr
Bomstasjon
Hålogalandsbrua

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

kr 113

kr 280

Takstene skal etter planen trå i kraft i august 2018 når innkrevingen starter. Etter dette vil
takstene bli prisjustert på vanlig måte. Takstvedtaket skal annonseres senest 4-6 uker før
gjennomføring. I annonseteksten skal det orienteres om at det er mulig å klage på
takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet er klageinstans.
Dersom tilskuddsordningen på et senere tidspunkt helt eller delvis faller bort, gis
bompengeselskapet mulighet til å øke takstene til ordinært nivå, jf. tabell 1, justert for veksten
i konsumprisindeksen. Vegdirektoratet skal på vanlig måte godkjenne en evt. reversering av
takstene

