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ØKING AV VEGAVGIFT - ROÅKERVEGEN  
 
 
Vedlegg:  
Søknad om godkjenning av økning av bomavgift for Roåkervegen, 02. mai 2022  
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova)  
  
Sammendrag:  
Roåkervegen SA søker om å endre bomtakstene for Roåkervegen. Det er kostbart å drifte 
private veger. Det tilrås at de økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at 
bomavgiften bare kan brukes til å drifte vegen.  
 
Saksutredning: 
Roåkervegen er hovedatkomst til Roåker samt avlastningsveg til Grønåsen og Veslesetra. 
Roåkervegen SA har 21 andelseiere som har tilliggende eiendommer til vegen, deriblant 
Øyer kommune. 
 
Avgiftssatsene ble sist økt i 2012. Satsene pr tur ble da fastsatt til kr. 40,- på sommerstid og 
kr. 60,- på vinterstid. Tunge kjøretøy ble fastsatt til kr. 80,-. 
 
Personbilsatser ønskes nå økt med 10 kr pr tur, til kr. 50,- på sommerstid og kr. 70,- på 
vinterstid. For tunge kjøretøyer ønskes satsen satt til kr. 100,- (både sommer og vinter). 
 
Bomavgift innkreves via automatisk video-bom, uten fysisk hindring. 
 
Lovgrunnlaget  
Det er § 56 i veglova som gir hjemmel for fastsettelse av bompenger. I første og andre ledd 
står det:  
  
Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane.  

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta.  
  
I KF delegering er avgjørelse etter veglova § 56 delegert til formannskapet.  
  
Vurdering:  



Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving, og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene.  
  
Både sommer- og vinterdrift av veger er kostbart. Prisene på varer og tjenester går også 
opp. Det er ikke lagt fram regnskap for de siste årene. 
  
Kommunedirektøren antar at alle inntekter går til drift av vegene. En økning til omsøkt 
gebyrnivå tilsvarer en økning på 20-25% fra 2012. Konsumprisindeksen for samme periode 
er på ca. 30%. kr. 
 
Justeringen er på samme nivå som avgiftsatser som er godkjent tidligere i år for fjellveger i 
Øyerfjellet og Musdalsetervegen.  
  
Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. Det stilles vilkår om at innkrevde 
bompenger ikke kan benyttes til andre formål enn drift av vegene innenfor det enkelte 
vegselskap.  
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 følgende takster for 
Roåkervegen:  
 

Type kjøretøy Sommer (pr. tur) Vinter /pr.tur) 
Under 3500 kg Kr. 50,- Kr. 70,- 
Over 3500 kg Kr. 100,- Kr. 100,- 

  
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 


