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Statens

vegvesen

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
POSTBOKS 7900
5020 BERGEN

Behandlende

enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Ve.2.direktoratet

Beate Viktoria

Obligatorisk

bombrikke

Fra og med 1. januar
bombrikke
Påbudet

norske, offentlige

Deres referanse:

Vår dato:

2014/139755-001

24.11 2014

i Norge

2015 er det obligatorisk

vegnettet.

ha tegnet

Politi, Tollvesen

av Stortinget

10. oktober

Innen 1. januar

avtale og montert

for alle kjøretøy

over 3,5 tonn i næring å ha

gebyret

ikke er betalt

2014. Ordningen
2015 må derfor

gyldig bombrikke

og Statens vegvesen

ikke har gyldig avtale og bombrikke,
dersom

Vår referanse:
-

i Norge.
ble vedtatt

påbudet

Orbeek

skal kontrollere
utstedes

gjelder

for kjøring

alle kjøretøy

på hele det

som omfattes

av

på riktig måte i frontruten.
at påbudet

overholdes.

Hvis kjøretøyet

et gebyr på kr 8 000. Det øker til kr 12 000

innen tre uker. Ved gjentakelse

innen to år øker gebyret

til kr

16 000.

Til deg/dere som allerede har bombrikke
Sjekk på «Min Side» hos bompengeselskapet
Kontroller
Brikken

at nummeret

på brikken

gjelder

ditt:
for registreringsnummeret

på kjøretøyet.

gjelder tung og ikke lett bil.

Hovedavtalen

din er gyldig.

Til deg/dere som ikke har bombrikke
Kontakt

et bompengeselskap,

tegne avtale og få bombrikke
Bombrikken

eller gå inn på www.auto

ass.no (obligatorisk

brikke)

for å

snarest.

sendes i posten.

Fest bombrikken

i frontruten

og følg veiledning

for montering.

Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Statens vegvesen

Telefaks: 22 07 37 68

Brynsengfaret

Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

0667 OSLO

Fakturaadresse
6A

Statens vegvesen
Landsdekkende

regnskap

Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

iflp

2

Fakta om obligatorisk bombrikke:
gjelder

Påbudet

Norge, enten

alle tunge

kjøretøyet

kjøretøy

Eier av kjøretøy,

i næringsvirksomhet

er norsk eller utenlandsk.

må være knyttet

Bombrikken

over 3,5 tonn som benyttes

til kjøretøyets

fører eller leasing-taker

registreringsnummer.
for å inngå avtale og skaffe

er ansvarlig

bombrikke.
brikker

Følgende

Kjøretøy

er gyldige

i Norge: AutoPASS, BroBizz og GoBox.

over 3,5 tonn som ikke brukes i næring,

For mer informasjon

om ordningen:

www.auto

omfattes

ikke av påbudet.

ass.no

Seksjon for brukerfinansiering
Med hilsen

k
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Åge K/.Jensen /
Fungerende

avdelingsdirektør

Beate Viktofia
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