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Supplerende tildelingsbrev nr. 15 - Om midlertidig stans av innkrevingen 
i bomstasjonene på sidevei i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv 

 

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) hvor regjeringen i tråd med 
bompengeavtalen fra 2019 har foreslått å bevilge 1 435 mill. kr i tilskudd til reduserte 
bompengetakster utenfor byområdene.  
 
Av den foreslåtte bevilgningen er det i proposisjonen satt av 910 mill. kr til den opprinnelige 
tilskuddsordningen og to konkrete prosjekter. For de resterende 525 mill. kr legges det opp til 
at "…Samferdselsdepartementet (vil) vurdere muligheter for å betale bompengegjeld, 

redusere bompengetakster og fjerne bom på sidevei i eksisterende prosjekter." 
 
Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen sette i gang nødvendig arbeid for å 
legge til rette for en snarest mulig midlertidig stans/utsettelse av innkrevingen i 
bomstasjonene på sideveiene i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv. Samferdselsdepartementet 
ber om at innkrevingen i sideveisbommene stanses så raskt som mulig. I sitt arbeid med å få 
de nødvendige avklaringer fra bompengeselskap og garantister for bompengelånet bes 
Statens vegvesen legge til grunn at det vil bli stilt 53 mill. kr til disposisjon til 
bompengeselskapet for inndekning av reduserte bompengeinntekter i perioden uten 
innkreving i de to sideveisbommene fram til og med 31. desember 2021. 
 
Det legges opp til å utbetale tilskuddsmidlene over kap. 1320, post 73 for budsjettåret 2021. 
Tilbudet om tilskudd må dermed gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2021.  
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Side 2 
 

Samferdselsdepartementet vil presisere at det legges til grunn at innkrevingen i 
sideveisbommene starter opp igjen den 1. januar 2022, som forutsatt i Prop. 131 S (2015–

2016) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen – Moelv i Hedmark. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Amalie Laastad 
rådgiver 
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