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Nytt avtaleverk for bompengeselskapene Vi viser til dialogen om nytt avtaleverk i forbindelse med bompengereformen og opprettelsen
av de fem regionale bompengeselskapene. Saken ble omtalt avslutningsvis i
Samferdselsdepartementets brev av 17.3.2017 til de fem regionale bompengeselskapene og
fylkeskommunene om ny rolle- og ansvarsdeling i bompengesektoren.
Prosess frem til nå
Vegdirektoratet (VD) sendte utkast til nytt avtaleverk for bompengesektoren på høring til
fylkeskommuner og bompengeselskap ved brev av 15. juni 2016. VD mottok rundt 30
høringsinnspill. På den bakgrunn ble avtaleutkastene bearbeidet, og fylkeskommunene og de
regionale bompengeselskapene ble invitert til et høringsmøte 6.12.2016, jf. brev fra
Samferdselsdepartementet av 1.12.2016 og 10.11.2016. På møtet fremkom at det fremdeles
var et visst oppklaringsbehov og ulike synspunkter knyttet til enkelte punkter i avtaleverket.
På den bakgrunn har Samferdselsdepartementet i samarbeid med VD og Vegfinans, som
representant for de regionale bompengeselskapene, arbeidet videre med avtaleverket. Etter
denne prosessen har vi fått tilbakemelding fra administrasjonen i Vegfinans om at de stiller
seg bak avtaleverket slik det nå foreligger.
Vedlagt følger Bompengeavtalen (altså avtalen som skal inngås mellom
Samferdselsdepartementet og hvert av de fem regionale bompengeselskapene) som er
resultatet av dette arbeidet, og som Samferdselsdepartementet legger til grunn for signering.
Til orientering har vi også vedlagt en versjon av Bompengeavtalen der det fremgår hvilke
endringer som er gjort sammenliknet med den versjonen som ble sendt på høring fra VD
15.6.2016 (språklige/grammatiske endringer fremkommer ikke). På enkelte punkter er det
ikke gjort endringer. Vedlagt følger en omtale av disse problemstillingene og begrunnelsen for
de valgene som er tatt.
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Prosess for undertegning
Som nevnt er det de fem regionale bompengeselskapene som skal være avtalepart til
Samferdselsdepartementet for sine respektive overordnede bompengeavtaler.
Samferdselsdepartementet oversender herved vedlagte Bompengeavtale til hvert av de fem
regionale bompengeselskapene og vi ber om tilbakemelding om når hvert selskap forventer å
kunne undertegne sin avtale. Vi legger der til grunn at hvert selskap avklarer dette med sine
eiere.
De nye malene for prosjekt- og finansieringsavtaler er prosjektspesifikke, og vil ikke bli
gjenstand for undertegning i denne runden. Disse er imidlertid vedlagt til orientering og for
eventuelle kommentarer. Statens vegvesen vil i samarbeid med de regionale
bompengeselskapene bidra til at eksisterende bompengeavtaler erstattes med
prosjektspesifikke prosjekt- og finansieringsavtaler etter hvert som den nye organiseringen
kommer på plass, og de enkeltstående bompengeselskapene innlemmes i de respektive
regionale bompengeselskapene.
Med hilsen

Ola Brattegard (e.f.)
avdelingsdirektør
Tone Førland Hardeland
underdirektør
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Akershus fylkeskommune
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Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norvegfinans
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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Adresseliste
Bompengeselskap Nord AS
Fjellinjen AS
Sørvest Bomvegselskap AS
Vegamot AS
Vegfinans AS
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Teknologiveien 10
Postboks 459 Sentrum
Agnes Mowinckels gate 5
Postboks 6052 Sluppen
Øvre Eikervei 14
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