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Sammendrag: 
Mosetervegen AS søker om å endre bomtakstene på Mosætervegen. Med økende trafikk 
blir behovet for vedlikehold større, og det må også gjøres større investeringer i vegen, for at 
den skal tåle den økende trafikken. Det tilrås at de økte takstene godkjennes, og at det 
stilles vilkår om at bomavgiften bare kan brukes til å drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Mosetervegen AS søker om å endre bompengetakstene på Mosætervegen. De sier i sin 
søknad at det har vært en betydelig utvikling av vegstandard og trafikken langs vegen 
samtidig som det har vært en stor hytteutbygging i området.  
 
På grunn av økende trafikkmengde øker kravene til vedlikehold. Vegen er gradvis utbedret 
gjennom mange år. Den mangler en oppbygging av vegkroppen som gjør den holdbar. 
Dette fører til økene vedlikeholdskostnader. Nederste delen av vegen er asfaltert. Denne 
må reasfalteres, og det er ønske om asfaltering videre oppover. Før dette kan gjøres, må 
det skiftes ut masse i vegen, slik at den får et stabilt dekke, slik at vedlikeholdskostnadene 
kan holdes nede framover. Slitasjen er særlig høy på grunn av den tunge 
anleggstransporten. I årene framover vil det påløpe store kostnader med vedlikehold og 
investeringer, for å tilpasse vegen den trafikkbelastningen den har og vil få. 
 
Det søkes om en økning av bomtakstene, som det framkommer i tabellen under. Der er 
også dagen priser vist. 
 

Kjøretøy Tidligere pris Omsøkt pris 
Personbil  35 kr  45 kr 
Lastebil 80 kr 100 kr 

 
Det er i tillegg mulig å kjøpe flerreisekort. Vegselskapet ser nå på nye bomløsninger, med en 
automatisert bomløsning, tilsvarende det som finnes bl.a. Hundersætervegen og 
Hornsjøvegen. 
 
Regnskapsutdraget som er vedlagt søknaden viser økende vedlikeholdskostnader, negativt 
driftsresultat hvert år og økende negativ egenkapital. 



 
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. 
 
Mosætervegen har en stadig økende trafikk, i takt med økende utbygging på Mosetertoppen og 
Gondoltoppen. Dette setter større krav til vegen. Vegselskapet ønsker å heve bomtakstene, for å 
kunne utbedre vegen. En god veg er viktig, også i beredskapssammenheng. 
 
I søknaden vises det særlig til at den tunge anleggstransporten gir økende vedlikeholdsbehov. Det 
kan da stilles spørsmål ved om ikke utbyggerne og utviklerne på Mosetertoppen burde bidra tyngre 
til vedlikehold av vegen. Lastebiler har en høyere bomtakst enn personbiler, likevel er økningen av 
takstene prosentvis større for personbiler enn for lastebiler. Det er også slik at det er en stor intern 
anleggstrafikk i øvre del av vegen. Denne trafikken unngår bombelastnignen. Det fremkommer ikke 
om den slitasjen denne trafikken påfører vegen blir godtgjort på noen måte. 
 
Mosætervegen har et stort, og økende trafikkpotensiale. Bomavgifter skal balanseres mot de 
kostnadene vegselskapet har med vegen. Overskuddet kan ikke tas ut som utbytte, eller benyttes til 
andre formål enn vegen. Økende trafikk gir økende bominntekter.Det kan derfor skje at med økte 
bomtakster nå, kan det etter hvert bli et overskudd i vegselskapet. Kommunen forutsetter at om 
dette skulle skje, må det vurderes om bomtakstene skal settes ned. 
 
Selv om det kan reises noen merknader til at bomtakstene skal økes, mener kommunedirektøren at 
en takstøkning er innenfor det som kan godkjennes. Det bør imidlertid presiseres at innkrevde 
bompenger bare kan benyttes i Mosæterevegen med sideveger, slik andre punktum i vegloven § 56 
første ledd gir anledning til. Kommunedirektøren vil henstille til vegselskapet at det sørger for at de 
som benytter veger i øvre del av vegen som anleggsvei for anleggsmaskiner må ta sin del av 
vedlikeholdet for denne delen av vegen. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for Mosætervegen, 
slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 

Kjøretøy Godkjent pris 
Personbil  45 kr 
Lastebil 100 kr 

 



Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Mosætervegen med 
sideveger. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør


