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MELDING OM DELEGERT VEDTAK PÅ SØKNAD OM REGULERING AV  
BOMAVGIFTSSATSER PÅ VESLESETERVEGEN I ØYER KOMMUNE 
 
 
Det vises til melding datert  22.07.2019 om forhøyelse av bomavgift på Veslesetervegen i 
Øyer kommune. 
Vegen dekker. Veglengden er 9 km med avstikkere.  
 
Det søkes om følgende: 
      Før                  Nå 
Moped:     20  30  
Personbil:     40  50 
Traktor     100  50 
Traktor med tilhenger    100  100 
Buss/lastebil:     100  100 
Lastebil med tilhenger   200  200 
Straffegebyr på 10 x avgiften     
 
Veslesetervegen inngår nå som en av inngangsportene til Øyerfjellet og det er ønske om å 
samordne billettprisene med blant annet Østfjellvegen og Lie-Hornsjøvegen.  
 
I henhold til vegloven § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen 
kan fastsette at det kan kreves tilleggsavgift av eierne av kjøretøy som det ikke er betalt 
bomavgift for, det er søkt om en slik mulighet med en avgift lik bomavgift x 10. 
 
Utgangspunktet for retten til å kreve bomavgift er eiendomsretten til veganlegget. Kommunen 
skal i første omgang prøve rimeligheten i å kreve bompenger på veganlegget og størrelsen på 
bompengene. 
 
Administrasjonen har ingen innvendinger mot søknaden, men vi anbefaler vegstyret å vurdere 
effekten opp mot trafikkmengden og inntekten etter forhøyelsen. Sammenlignet med 
kostnaden for personbil i andre veganlegg er dette på normalen i Øyer på tilsvarende 
strekninger. Det ansees for å være akseptabel satser, da vegen har gjennomkjøringsmulighet 
og satsen er tilsvarende for de andre inngangene til veganlegget.  
 



VEDTAK: 
Med hjemmel i veglovens § 56 godkjennes følgende bomavgift på Veslesetervegen:  
 
Moped:    30 
Personbil:    50 
Traktor     50 
Traktor med henger   100 
Buss/lastebil:    100 
Lastebil med henger   200 
Straffegebyr på 10 X avgiften. 
 
Offentlig tjenestemann på tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis.  
 
Med hilsen 
 
Marie Skavnes       Anette Ludahl 
Enhetsleder            Skogbruksrådgiver  
                   Direkte tlf: 61224545 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur.  
 
GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår for tillatelsen, kan vedtaket 
påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28.  
Frist for å fremsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. 
Klagen, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen,, 
2651 Østre Gausdal.  
 
  

 
 
 


