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Rådmannens innstilling 

Overhalla kommune vedtar en endring av takst- og rabattstrukturen for Namdalsprosjektet i tråd 
med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), og i henhold til bompengeopplegget som beskrevet i brev 
fra Statens vegvesen, datert 22.3.17 (vedlegg). 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres til: (jf. tabell 5) 
 Fullpris Avtalekunder 

Takstgruppe 2 Kr. 25,00 Kr. 25,00 
Takstgruppe 1 Kr. 14,00 Kr. 11,20 

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 økes fra 0 til 20 %. 
- Plasseringstak på 60 passeringer for takstgruppe 1 og 2 videreføres. 
- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 
- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1.juli 2017. 

 
Etter ett års drift med nytt takstsystem tas det en gjennomgang av fordeling av inntekt mellom 
takstgrupper. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017 

Behandlet. 
 
Formannskapet foreslo å utsette saken med bakgrunn i Namdal Bomvegselskap sitt styrevedtak  
fra 5. mai. 

Vedtak i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Saken utsettes med bakgrunn i Namdal bomvegselskap sitt styrevedtak fra 5. mai. 
 
 
 



 
Vedlegg: Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap, brev fra Statens 

vegvesen datert 22.3.17 
 

Saksopplysninger 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg 
til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det 
nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. 
I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye 
systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, betinger 
omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. 
 
Statens vegvesen Region midt har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for 
omlegging av rabattsystemet igangsatte AutoPASS prosjekter; 

 Namdalsprosjektet 
 E6 Trondheim Stjørdal 
 Fosenpakken 
 Miljøpakke 2 

 
Sammendrag av framlagt forslag:  
Bakgrunn 
I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale 
særordninger. For å oppnå en effektiviseringsgevinst ved 5 regionale bompengeselskap er det av 
stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har samme 
takst- og rabattstruktur. Foreslått omlegging har til hensikt å redusere driftskostnadene og det er 
også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. Det nye 
sentralsystemet skal anskaffes innen sommeren 2019. 
 
Fra 4. april 2016 ble nye takstgrupper gjort gjeldende for alle landets bompengeprosjekter.  
De nye takstgruppene er: 

 Takstgruppe 1: kjøretøy opp til 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er 
registrert i kjøretøygruppe M1. 

 Takstgruppe 2: dvs. kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av 
personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 

 
Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

 Evt. tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. 
 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for takstgruppe 1. 
 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv 

til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter 
overfor denne gruppen bort. 

 Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 
dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig passeringstak 
og timeregel benyttes for eventuelle ulempene en del trafikanter opplever når lokale 
avtaler avvikles. 

 
For nye prosjekter settes takst for takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For 
igangsatte prosjekter kan dette avvikes for å sikre at ingen gruppe/bransjer komme vesentlig 
dårligere ut enn i dagens system.  
 



For Namdalprosjektet innebærer innføringen av et standardisert rabattsystem at den 
generelle brikkerabatten økes fra 0 til 20 % for takstgruppe 1. Det blir ingen brikkerabatt for 
takstgruppe 2. Ordningen med innbetaling av forskuddsbeløp opphører og erstattes av en 
ordning med etterskuddsbetaling. 
 
Begrunnelse for omleggingen av takst- og rabattstruktur 
Ansvarlig for bompengeordningen er pr. 31.12.16 Namdal bomvegselskap AS. 
Som en del av forberedelse av regionalt bompengeselskap i Midt-Norge har Vegamot AS 
(Trøndelag bomveiselskap AS) overtatt aksjemajoriteten i selskapet med en registrert eierandel 
på 50,11 % i selskapet, samtidig med at de har tatt over daglig leder- og driftsansvar gjeldende 
fra 1. juli 2016. Kjøpet er gjennomført i forbindelse med forberedelse av regionalt bompenge-
selskap i Midt-Norge.  
 
Nærmere om Namdalsprosjektet 

- Driftsinntektene var i 2015 på ca. 24,2 mill. kr., en reduksjon på ca. 2 % fra 2014. 
- Samla driftskostnad inkl. tap på krav i 2015 er ca. 6,1 mill. kr., en økning med 3,5 % fra 

2014. 
- Gjennomsnittlig inntekt pr. kjøretøy gikk ned fra kr. 10,84 pr. passering i 2014 til kr. 

9,97 kr. i 2015. Dette skyldes økt fritakstrafikk fra elbiler.  
- Antall passeringer i 2015 var ca. 2,15 mill. passeringer, en reduksjon i betalende trafikk 

med ca. 6 %.  
- Selskapets langsiktige gjeld pr. 31.12.2015 er på 71 mill. kr. Vektet effektiv lånerente 

inkl. sikring er på 3,21 %. Gjelden er forventet nedbetalt medio 2020, etter ca. 17,5 års 
innkreving.  

 
Dagens bompengeopplegg – Namdalsprosjektet 

- Etterskuddsvis enveis innkreving i 4 automatiske bomstasjoner, og det avkreves 
bomavgift mot sentrum hverdager f.o.m. mandag t.o.m. fredag mellom kl. 06:00 og 
18:00. Øvrige passeringer er gratis.  

- Uansett antall passeringer pr. måned, betaler hvert kjøretøy maksimalt for 60 
passeringer. Samme kjøretøy betaler bare for en passering i løpet av en time (forutsatt at 
det benyttes elektronisk betaling). Buss i konsesjonert rute betaler ikke bompenger. 
Forøvrig følges reglene for rabatter og fritak i gjeldende takstretningslinje.  

 
Dagens takst- og rabattsystem – Namdalsprosjektet 
Takstene ble sist prisjusterte 1.1.2011. Prisveksten i perioden januar 2011 til desember 
2016 har vært på 12,5 %. Da takstene ble prisjusterte med 20 pst. I 2004 er det ikke grunnlag for 
ytterligere prisøkninger per i dag. Følgende takster gjelder (2017): 
 
 Takstgruppe1 Takstgruppe 2 
Takst uten avtale Kr. 18,-  Kr. 36,- 
Tabell 1: Takster Namdalsprosjektet 2017 
 
Rabatter er i tråd med gjeldende takstretningslinjer iht. St.prp. nr 81 (2000-2001) jf. Innst. 
S. nr. 297 (2000-2001). Dette innebærer at trafikanter med AutoPASS brikke og gyldig lokal 
avtale får rabatter på 30-40-50 %. Dette innebærer følgende forskudd og rabatter: 
 
Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 % 600 kr 1 200 kr 
40 % 1 800 kr 3 600 kr 
50 % 3 000 kr 6 000 kr 

Tabell 2: Forskudd og rabatter takstgruppe 1 og 2 



 
Trafikanter med etterskuddsavtale med bompengeselskapet får 20 % rabatt. Firmabilavtale 
gir 30 % rabatt. Trafikanter med avtale i andre bompengeselskap får ikke 10 % rabatt ved bruk 
av gyldig AutoPASS brikke. Ellers gjelder fritaksordninger i tråd med takstretningslinjene. 
 
Forslag til nytt takst- og rabattsystem 
Det foreslås å endre rabattstrukturen til 20 % for takstgruppe 1, og fjerne rabatt for takstgruppe 
2. Passeringstak for takstgruppe 1 opprettholdes. 
 
Bompengeselskapet samlede inntekter skal ikke endres, ingen gruppe og/eller bransje skal 
komme vesentlig dårligere ut enn i dag, og det skal ikke være noen omfordeling av kostnader 
mellom takstgruppene. 
 
Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene.  
 
I samarbeid med bompengeselskapet har Statens vegvesen Region midt beregnet hvilke takster 
de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt med utgangspunkt i 
dagens takster avrundet til nærmeste hele krone.  
 
Andre forutsetninger som er lagt til grunn; - Tap på krav uendret, -Andel 
gratistrafikk/fritakstrafikk uendret, -Kjøremønster uendret, - Brikkeandel uendret, - Fordeling 
tunge/lette kjøretøy uendret, -Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale får 20 % rabatt, -
Timesregel og månedstak beholdes uendret.  
 
Gitt beregningsforutsetningene som er lagt til grunn vil fordelingen av inntekt mellom 
takstgruppe 1 og takstgruppe 2 (lette og tunge kjøretøy) være 94,5 % og 5,5 % i før og etter 
situasjonen. Det er da lagt til grunn en sikkerhetsmargin på 1,1 %, jf. Vedlegg Tabell 3. 
Fordeling av inntekt etter kjøretøyklasser.  
 
I takstgruppe 1 vil 89,5 % av passeringene ha 20 % rabatt. 10,5 % vil betale full pris. I 
takstgruppe 2, for kjøretøy >3,5 tonn, er det obligatorisk brikke. Passeringer fratrukket 
fritakspasseringer klassifisert etter nytt takst- og rabattsystem (2015), jf. Vedlegg Tabell 4. 
 
Tabell 5 Takster etter nytt takst- og rabattsystem (2017) 
 Fullpris Avtalekunder 
Takstgruppe 2 Kr. 25,00 Kr. 25,00 
Takstgruppe 1 Kr. 14,00 Kr. 11,20 
 
I pågående prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen 
gruppe skal komme vesentlig dårligere ut. Når man tar bort rabatten på opptil 50 % for 
takstgruppe 2, vil det medføre at taksten må gå litt ned i forhold til dagens takst. Det er derfor 
lagt opp til en pris for takstgruppe 2 som ikke lenger er 2 ganger takstgruppe 1 slik det er 
forutsatt i lokalpolitiske vedtak omtalt i St.prp.nr 35 (2006-2007). 
 
Tabell 6 i vedlagt vedlegg viser effekten pr. passering for de forskjellige rabattene man har i dag 
ved endring i takster for de forskjellige kundegruppene. 
 
Ut fra framlagte beregninger så er det kundegruppen som har etterskudd 50 % i takstgruppe 1, 
som kommer dårligere ut i ny situasjon (+2,20 kr.), og de med 40 % vil komme ut omtrent som i 
dag (+0,40 kr.). Mens det for takstgruppe 2 så vil kundegruppen som har etterskudd 40 % (+3,70 
kr.) og 50 % (+7,00 kr.) rabatt komme dårligere ut enn i dag.   
 



De øvrige kundegruppene i begge takstgruppene vil komme bedre ut enn i dag. 
 
For Namdalsprosjektet mener Statens vegvesen Region midt at det er noen usikkerhetsmomenter 
ved de nye beregningene, fordi det er store endringer fra dagens takst- og rabattstruktur. 

 Trafikkutvikling (liten risiko) 
 Økt andel av fritakstrafikk (middels risiko) 
 Økt andel av avtalekunder (liten risiko) 

 
Det bør derfor vurderes om man etter ett års drift med nytt takstsystem tar en gjennomgang av 
fordeling av inntekt mellom takstgrupper.  
 
Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene som ved 
dagens takst- og rabattstruktur, og endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra kommuner 
og fylkeskommuner. 
 

Vurdering 

Det er lagt opp til et nytt takst- og rabattsystem som forutsetter at bompengeselskapets inntekter 
ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag, 
samt at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene 
 
Foreslått omfordeling innenfor kundegruppene innenfor takstgruppe 1 og 2 vurderes til å være 
akseptabel selv om det legges opp til at kundegruppen med etterskudd 50 % i takstgruppe 2 vil 
få en økning på kr. 7,00.  
 
Framlagt forslag til omlegging vurderes til å være en vesentlig forenkling av takst- og 
rabattsystemet, og bør kunne gi stordriftsfordeler for det nye selskapet. Dette i hovedsak med en 
reduksjon i bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader (IKT-systemer).  
 
Kommunen er enig i at det etter ett års drift med nytt takstsystem bør vurderes om det skal tas en 
gjennomgang av fordeling av inntekt mellom takstgrupper. Dette tas inn som et eget punkt i 
vedtaket.  
 
 
 


