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Supplerende tildelingsbrev nr. 11 - oppfølging av budsjettforlik i 
forbindelse med RNB 

Vi viser til tildelingsbrev av 20. desember 2019 om Statsbudsjettet 2020 – Tildelingsbrev til 
Statens vegvesen. 

Vi viser til enigheten mellom regjeringspartiene og FrP i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett for 2020. Som en del av enigheten er partiene enige om sletting av gjeld og 
avvikling av følgende fem bompengeprosjekt: 

- Rv. 80 Rørvika – Strømsnes (Fauske – Bodø, Nordland)
- Fv. 64 Atlanterhavstunnelen (Møre og Romsdal)
- Fv. 107 Jondalstunnelen (Vestland)
- Fv. 48 Årsnes Ferjekai (Vestland)
- Fv. 33 Skreifjella – Totenvika

Stortinget behandler Revidert nasjonalbudsjett 19. juni 2020, og innstillingen foreligger 17. 
juni 2020. Avvikling av bompengeinnkrevingen, inkl. sletting av gjeld i de ovennevnte 
prosjektene skal skje innenfor en totalramme på 740 mill. kr.  

I og med at det er et ønske om rask gjennomføring av et slikt vedtak, ber vi Statens 
vegvesen om å gjøre de nødvendige forberedelser og legge til rette for å kunne gjennomføre 
avvikling av bompengeprosjektene med forbehold om at Stortingets vedtak blir i tråd med 
enigheten mellom partiene. 

Vi ber derfor om at Statens vegvesen snarest mulig sender foreløpige tilsagnsbrev til de 
berørte bompengeselskapene. I brevet må det tas et klart forbehold om Stortingets føringer 
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og endelige vedtak, herunder endelig beløp. Det kan vises til at Revidert nasjonalbudsjett 
behandles 19. juni 2020, og at innstillingen vil foreligge 17. juni 2020.  
 
I de foreløpige tilsagnsbrevene ber vi om at det tas inn formuleringer om at enigheten mellom 
regjeringspartiene og FrP om Revidert nasjonalbudsjett og fase 3, legger til grunn at 
bompengeinnkrevingen skal avsluttes 1. juli 2020 eller så raskt det er praktisk og juridisk 
mulig. Videre må det framgå at endelige tilsagn skal ta høyde for resterende gjeld, samt 
juridiske, administrative og økonomiske forpliktelser i de ulike prosjektene.  
 
Vi legger til grunn at de foreløpige tilsagnsbrevene også vil inneholde bestillinger fra Statens 
vegvesen til bompengeselskapene om å levere det grunnlaget Statens vegvesen trenger for 
å fastsette endelige tilsagn når det gjelder tidspunktet for avslutningen av 
bompengeinnkrevingen, jf. at det må foreligge en endelig avstemming mellom forpliktelsene, 
endelig bevilgning og tidspunktet for avslutning av bompengeinnkrevingen. 
 
Med hilsen 
 
 
Ingun Hagesveen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Bente Elgar 
underdirektør 
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