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Redusert bompengesats for biogasskjøretøy 

Vi viser innledningsvis til at Samferdselsdepartementet er kjent med at styringsgruppen for 

Oslopakke 3 fattet følgende vedtak 25. januar 2019:  

 

«Styringsgruppen vil gi kjøretøy som bruker 100% biogass redusert takst i bomringen så 

snart som mulig, og ber Statens vegvesen Vegdirektoratet starte nødvendige prosesser for å 

få dette til.  Styringsgruppen ber Statens vegvesen v/Vegdirektoratet gå videre med 

vurderinger av hvorvidt og evt. hvordan en tilsvarende redusert takst kan gis til kjøretøy som 

anvender avansert bioetanol.» 

 

Vi viser videre til Vegdirektoratets vurdering i e-post av 28. april med en anbefaling om å 

utsette en utredning av fritak for biogasskjøretøy i påvente av andre utredningsarbeider. Det 

ble blant annet vist til regjeringens oppdrag "Klimakur 2030" hvor Miljødirektoratet, Statistisk 

sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrag- 

og energidirektorat som skal levere sine bidrag innen 15. desember 2019. 

Samferdselsdepartementet er også kjent med at Vegdirektoratet har orientert Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune om denne vurderingen.   

 

Vi har forståelse for Vegdirektoratets vurdering, men vil likevel generelt fastslå at dersom det 

foreligger lokalpolitiske vedtak som innebærer en lavere bompengebelastning for 

trafikantene, vil ikke Samferdselsdepartementet motsette seg dette så sant dette er teknisk 

og praktisk mulig å håndtere.  

 

Vi ber på denne bakgrunn Vegdirektoratet om å vurdere saken på bakgrunn av vedtaket i 

styringsgruppa i Oslo/Akershus. Vurderingen må blant berøre spørsmål som hvordan 

redusert takst/fritak kan håndteres gjennom Autopass og Autosys i forbindelse med 
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Side 2 
 

bompasseringer, og hvordan det kan kontrolleres om kjøretøy bruker biogass eller annen 

gass som drivstoff. Vi ber også om at lokale myndigheter involveres i arbeidet på egnet 

måte. 

 

Vi ber om at Vegdirektoratet innen 11. juni 2019 orienterer Samferdselsdepartementet om 

opplegg/plan for utredningen av redusert takst/fritak for biogasskjøretøy i tråd med føringene 

ovenfor.  
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