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Kommunereform - Infrastruktur som vil bedre framkommeligheten internt i ny og 

større kommune - Tilbakemelding om anmodning om nytt drøftingsmøte 

 

Vi viser til brev av 15.5.2015 og møte av 24.2.2015. 

 

I brevet fra kommunene fremsettes det et ønske om at Samferdselsdepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sammen med Oppland fylkeskommune, 

allerede nå fastsetter passeringstakstene som skal gjelde på rv 4 i Gran og Lunner kommuner. 

 

Samferdselsdepartementet er enig med kommunene i at det vil kunne være uheldig med for 

høye passeringstakster på ferdselsårer inn mot kommune- og regionsentra hvor lokaltrafikk 

utgjør en stor andel av trafikken. Det vil imidlertid fra departementets side være vanskelig å  

avvike fra vanlig praksis i bompengesaker ved å skulle låse passeringstakstene i forkant av 

utbyggingen.  

  

Samferdselsdepartementet viser til at fastsetting av passeringstakster formelt skjer ved 

takstvedtak like i forkant av åpningen av et delvis bompengefinansiert prosjekt. Det gis i 

bompengeproposisjonen, som fremmes for Stortinget forut for anleggsstart, et anslag på 

takstene som legges til grunn for utbyggingen. Endelige takster vil være et resultat av det 

endelige bompengelånet som tas opp i forbindelse med utbyggingen.  

 

Det er flere endringer i bompengeordningen som vil kunne redusere takstene ved allerede 

oppstartede og nye bompengeprosjekter. Det vil, med garantistillers tillatelse, være mulig å 

legge til grunn en lavere beregningsteknisk rente ved fastsettelse av passeringstakster enn det 

som er vanlig (6,5 pst.). Det arbeides videre med innføring av en rentekompensasjonsordning 

som også vil bidra til reduserte passeringstakster. 



Side 2 

 

 

Samferdselsdepartementet har registrert at det arbeides med et opplegg for å dele 

innkrevingen på to bomstasjoner. Departementet er åpne for å vurdere en slik løsning. 

 

Departementet åpner også for videre dialog med kommunene om saken. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ola Brattegard (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sjur Garaas 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
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Adresseliste 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

 


