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Høring endring i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7a

Det vises til oversendelse av høringsnotat “Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven 
§ 7a” datert 27.10.2016.

Styringsgruppe for Buskerudbysamarbeidet (ATM-utvalget) har i møte 18. november 2016 anbefalt 
at det sendes felles høringssvar fra Buskerudbysamarbeidet til forslag til endringer i vegloven § 27 
og vegtrafikkloven § 7a.  

Fagrådet i Buskerudbysamarbeidet har i møte 24. november 2016 utarbeidet slik høringsuttalelse;
“Formålet med forslaget er å samle dagens regler og praksis for bompenger i byer etter vegloven 
og reglene om køprising etter vegtrafikkloven § 7a og forskriften om køprising i ett rettslig 
grunnlag. Forslaget gir byområdene mulighet til å ta i bruk bompengetakster som er tilpasset de 
særskilte behovene i det enkelte område.
 
Forslaget åpner for å ta i bruk bompengetakster i byområdene som påvirker valg av reisemiddel, 
varierer ut fra tid på døgnet eller varierer ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper. Det gis 
også muligheter for midlertidige bompengetakster i perioder med høy luftforurensning i 
byområdene.

Åpningen til å benytte bompengetakstene til alle formål innenfor vegloven og til investering i faste 
anlegg for kollektivtrafikk og drift av kollektivtrafikk, innebærer etter departementets vurdering at 
det i praksis ikke er noe skille mellom hva inntektene fra køprising og bompenger kan benyttes til. 

Buskerudbysamarbeidet støtter forslaget om å samle lovgrunnlaget i vegloven og utvide 
bruksområdet for bompenger med tanke på utfordringene byområdene står overfor framover. 
Åpning for å bruke bompenger til drift kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel for nå lokale og 
nasjonale mål for byområdene”.
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