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Fv. 33 Skreifjella – Totenvika – tilskudd til avvikling av 

bompengeinnkrevingen 

Vi viser til vårt brev datert 18. juni 2020, der Vegfinans AS fikk foreløpig tilsagn om tilskudd 

på 195 mill. kr til nedbetaling av resterende bompengegjeld i prosjektet fv. 33 Skreifjella – 

Totenvika. I tilskuddsbeløpet er det også tatt høyde for eventuelle juridiske, administrative 

og økonomiske forpliktelser for prosjektet. Vi viser videre til vårt brev datert 23. juni d.å. 

som bekrefter at ovennevnte tilsagnsbrev og tilskuddsbeløp til prosjektet er bindende fra 

statens side etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020 fredag 19. juni 

d.å.   

 

Forutsetningene for tildeling av midler til prosjektet er at bompengeinnkrevingen knyttet til 

prosjektet avvikles innen 1. juli d.å., eller så raskt det er praktisk og juridisk mulig, og at 

lånegarantisten slutter seg til avviklingen av innkrevingen til fastsatt dato.  

 

Vegdirektoratet har fått oversendt følgende dokumentasjon som bekrefter at 

forutsetningene for tildeling av midler til prosjektet fv. 33 Skreifjella – Totenvika er oppfylt:  

 E-post datert 19. juni 2020 fra Vegfinans AS, som bekrefter at 

bompengeinnkrevingen knyttet til prosjektet kan avsluttes 29.6.2020.   

 Kopi av brev datert 19. juni 2020 fra Innlandet fylkeskommune der 

fylkeskommunen, som garantist for bompengeselskapets lån, slutter seg til at 

bompengeinnkrevingen knyttet til prosjektet kan opphøre fra 29.06.2020 mot at 

Vegfinans AS får tilskudd på 195 mill. kr i 2020.  

 

På bakgrunn av ovennevnte tildeles Vegfinans AS 195 mill. kr i tilskudd til nedbetaling av 

resterende bompengegjeld i prosjektet fv. 33 Skreifjella – Totenvika og avvikling av 

bompengeinnkrevingen. Beløpet vil bli utbetalt til selskapets konto nr. 8101.21.48313. 
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Kontroll og oppfølging  

Tilskuddsbeløpet skal regnskapsføres som en inntekt, spesifisert som et statlig tilskudd, i 

henhold til norsk regnskapsstandard. Vi ber om at tilskuddsbeløpet spesifiseres i regnskapet 

for 2020, og at nødvendige tilleggsopplysninger om tilskuddet gis med noter. 

 

Med henvisning til statens bevilgningsreglement § 10, annet ledd, gjør vi oppmerksom på at 

tilskuddet vil bli trukket tilbake dersom vilkårene likevel ikke er oppfylt. 

 

 

Økonomi- og virksomhetsstyring 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørne Grimsrud  

direktør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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