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Oppfølging av møte om etablering av regionale bompengeselskap - Geografisk inndeling 

av fem selskap og videre prosess 

Vi viser til møtene mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fylkeskommunene i tre 

puljer 16. og 17. juni 2015 om etablering av regionale bompengeselskap. Møteserien var en 

oppfølging av fylkeskommunenes tilbakemeldinger til Samferdselsdepartementets brev av 16. 

og 26. mars 2016, der fylkeskommunene ble bedt om innspill til det pågående arbeidet med å 

omorganisere bompengesektoren.  

 

Hovedformålet med møtene mellom samferdselsministeren og fylkeskommunene 16. og 17. 

juni var å komme fram til en regional inndeling av de tre til fem regionale 

bompengeselskapene som skal stå for bompengeinnkrevingen i framtiden. På bakgrunn av det 

som framkom på disse møtene legger Samferdselsdepartementet til grunn at følgende 

fylkeskommuner går sammen om å etablere til sammen fem regionale bompengeselskap: 

 

1. Øst: Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Akershus og Østfold 

2. Fjellinjen: Oslo og Akershus  

3. Sør/vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder  

4. Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

5. Nord: Nordland, Troms og Finnmark 

  

Svinesundsforbindelsen er heleid av den norske stat og er et fellesprosjekt mellom norske og 

svenske myndigheter og reguleres av en egen landsavtale. Selskapet holdes derfor utenfor 

reformen i denne omgang.  

 

I fortsettelsen legger departementet til grunn at det etableres et samarbeid mellom de 
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respektive fylkeskommunene for å få på plass de nye selskapene så snart som mulig. 

Departementet forutsetter at vi ved framtidige henvendelser får ett omforent svar fra hver 

region. Vi ber derfor som at hver region melder inn ett kontaktpunkt for framtidige 

henvendelser. Det vil si at departementet i den videre dialogen forholder seg til fem 

kontaktpunkter for eierne av de framtidige bompengeselskapene, og ikke 19 som i dag. Fra 

hver region ber vi også om en orientering hvordan det videre arbeidet legges opp og status for 

dette. Vi ber om disse tilbakemeldingene innen utgangen av oktober. 

 

Departementet vil om kort tid komme nærmere tilbake til rammebetingelsene for de 

framtidige bompengeselskapene i et nytt brev. Disse rammebetingelsene følger av de 

overordnede føringene for bompengeinnkrevingen (kostnadseffektiv innkreving, 

brukervennlighet, ikke kryssubsidiering, non-profit selskap, tilrettelegging for statlig 

oppfølging). 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ola Brattegard (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Førland Hardeland 

 underdirektør 
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Adresseliste 

Akershus fylkeskommune Sentraladministrasjonen 0107 OSLO 

Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S 

Aust-Agder fylkeskommune Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass 1 9815 VADSØ 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Hedmark fylkeskommune 
Postboks 4404 

Bedriftssenteret 
2325 HAMAR 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 
Seilmakergata 2 7735 STEINKJER 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune - 

Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel 

Rådhuset 0037 OSLO 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

 


	Med hilsen
	Ola Brattegard (e.f.)

