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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 
 
 

Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/625     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/17 Formannskapet 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter: 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI),  datert 10.10.2016 
Brev fra IMDI, datert  06.03.2017 
K-sak 112/16 Bosetting av flyktninger – reduksjon av vedtak 
 
Sammendrag:  
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre opphever  sitt vedtak i sak 112/16 i tråd med 
anmodningen fra IMDI. Dvs. at det totale antallet flyktninger som bosettes i 2017 reduseres 
til 20 og at det ikke bosettes enslige mindreårige. 
 
Saksopplysninger: 
I brev av 10.10.2016 skrev IMDI følgende: 
«Øyer kommune har tidligere vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2017, inkludert 5 enslige 
mindreårige. 
  Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen redusere sitt vedtak til å 
bosette 20  
  flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 4 plasser forbeholdes bosetting av enslige. Vi ber 
om  
  fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over /under 15 år dersom  
 alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.» 
 
Kommunestyret behandlet sak 112/16 i møte 15.12.2016 og fattet følgende vedtak: 
«Øyer kommune opprettholder vedtaket i K- sak 120/15 om å bosettes 25 flyktninger i 2017. 
IMDI anmoder om at antallet reduseres i 2017 til 20 herav 4 enslige mindreårige flyktninger.  
Innenfor vedtaket gis rådmannen  fullmakt til å vurdere å ta imot det antall som IMDI til 
enhver tid bosetter. Inntil 5 enslige mindreårige kan tas imot.» 
I brev av 06.03.2017 informerer IMDI om at oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra 
UDI har endret behovet for bosetting  og spesielt av enslige mindreårige. 
IMDI skiver følgende:  
«På bakgrunn av det nedjusterte bosettingsbehovet ber IMDI Øyer kommune om å justere 
det totale antallet flyktninger kommunen vil bosette i 2017. IMDI ber samtidig kommunen 
annullere vedtaket om å bosette 5 enslige mindreårige flyktninger i 2017. 
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Det totale antallet flyktninger som Øyer kommune skal bosette i 2017 er dermed 20. Ingen av 
disse er enslige mindreårige flyktninger. Denne henvendelsen er utarbeidet i samråd med 
KS.» 
 
Vurdering:  
Som det framgår over, er prognosene fra UDI for bosettingsbehov i 2017 blitt betydelig 
endret. IMDI har derfor bedt om nytt vedtak fra Øyer kommune som er i tråd med det 
faktiske behovet som foreligger for bosetting i 2017.  Henvendelsen fra  IMDI er utarbeidet i 
samråd med KS. 
Kommunestyret har ved sitt siste vedtak i k-sak 112/16 gitt et klart signal til IMDI om at 
kommunen ønsker å ta imot flyktninger og ta sitt ansvar for bosetting og integrering. 
Kommunestyret opprettholdt derfor sitt opprinnelige vedtak om å bosette 25  i 2017 selv 
om IMDI bare anmodet om 20.  
Nå er det faktiske behovet for bosetting så mye endret at IMDI ikke har mulighet til å søke 
ut for bosetting så mange som kommunen ønsker å ta imot. IMDI ber derfor om et vedtak 
fra kommunestyret som er i tråd med det endrede behovet. 
Med utgangspunkt i ovennevnte anbefaler rådmannen at kommunestyrets vedtak i sak 
112/16 oppheves og at det fattes et nytt vedtak  i tråd med IMDI sin anmodning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret opphever  vedtaket  i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
 



  Sak  25/17 
 

Side 4 av 12   

ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016. BUDSJETT 2017. 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/565     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/17 Formannskapet 21.03.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsmelding 2016 
Regnskap 2016 
Budsjett 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtekter for Øyer kommunale Boligstiftelse 
 
Saksutredning: 
Fra Øyer kommunale boligstiftelse er mottatt årsregnskap og årsmelding for 2016. 
Regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på kr 364.889,-. 
 
I henhold til vedtektene for Øyer kommunale boligstiftelse skal formannskapet som 
representantskap, godkjenne budsjett, regnskap og årsmelding for stiftelsen. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte årsmelding og årsregnskap for 2016. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner Øyer kommunale Boligstiftelses regnskap og årsmelding for 
2016 og budsjett for 2017. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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KLAGE PÅ GEBYR 
 
 

Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 130/113  
Arkivsaksnr.: 16/2421     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
26/17 Formannskapet 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak DS-PU 990/16, 07.01.2017 
- Svar på klage, 26.01.2017 
- Klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak DS-PU 990/16 og anmodning om 

oppsettende virkning 
- Foreløpig svar, 10.02.2017 
- Gebyrregulativet for 2016 
- Utskrift fra mail fra direktoratet for byggkvalitet, 16.02.2017 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.  
- Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter 

forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og bygningsloven § 22-5 første ledd (FOR-2010-
06-29-989)  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, 09.12.2016 
- Tillatelse til tiltak, 22.12.2016 
 
Sammendrag: 
Den 07.01.2016 mottok Øyer kommune en klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak 

DS-PU 990/16. Klager hevder at det er ulovlig av Øyer kommune å ta gebyr for 

foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett, og ber om at gebyr stor 6240 kroner 

for foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett bortfaller.  

Kommunen sendte svar på klagen den 26.01.2017.  

Den 07.02.2017 mottok Øyer kommune en klage på enkeltvedtaket som ble fattet 

26.01.2017. Klagen ble avvist med den begrunnelse at gebyrregulativet er en forskrift og er 

ikke gjenstand for klage jf. fvl. § 28 første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr. 38 

(1964-1965) s. 112-113. Rådmannen tilrår at klagen ikke imøtekommes. 

Saksbakgrunn og vurdering: 

Klager har kommet med flere påstander om at Øyer kommune ikke har hjemmel til å ilegge 

gebyr for foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett. Påstandene knytter seg til 
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manglende hjemmel i lov og forskrift, sitat fra hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet, 

misvisende tekst i gebyrregulativet samt feil henvisningsgrunnlag i gebyrregulativet.  

Tolkning av plan og bygningsloven § 33-1 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gjør klager gjeldende at hjemmelen for å ilegge 

gebyr for behandling av foretaksgodkjenning med lokale og sentrale ansvarsretter forfalt 

01.01.2016.  

Kommunen har foretatt en tolkning av pbl. § 33-1. Det fremgår av bestemmelsen at 

kommunestyret kan gi forskrift om gebyr for «behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for andre som det etter denne lov eller forskrift påhviler 

kommunen og utføre», jf. første ledd.  

Bygningsmyndigheten kontrollerer de opplysninger som foretakene gir, og har adgang til å 

føre tilsyn. En ren ordlydsfortolkning av pbl. § 33-1 første ledd tilsier at kommunen har 

adgang til å ta gebyr for kontrollen vi foretar samt arbeidet kommunen har med å føre tilsyn 

med enkelte foretak. Kommunen har et større ansvar for å kontrollere og føre tilsyn med 

foretak som ikke har sentral godkjenning, hvilket begrunner et høyere beløp.  

Klager hevder at «[g]ebyrspesifikasjonen i vedtaket fra kommunen [ikke kan] tolkes på noen 

annen måte enn at gebyret på kr 17 800 dekker kommunens utgifter». Kommunen antar at 

klager sikter til fakturagrunnlaget. Det er ingenting i gebyrspesifikasjonen i vedtaket som 

tyder på at arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak med lokal og/eller lokal 

godkjenning er inkludert i gebyret på 17 800 kroner (pkt. 3.2). Tvert imot viser 

gebyrspesifikasjonen at gebyret inngår i punkt. 9.0.  

Ytterligere hevder klager at kommunens kostnader knyttet til eventuelle tilsyn må være 

dekket av det generelle gebyret på 17 800 kroner. Kommunestyret har besluttet at gebyr for 

tilsyn og kontroll av foretak med lokal og/eller sentral godkjenning skal være et eget punkt i 

gebyrregulativet (pkt. 9.0). 

Henvisning til FOR-2010-06-29-989 

I klage fremsatt 07.02.2017 henviser klager til forskrift om gebyrregulativ for sentral 

godkjenning av foretak for ansvarsrett etter forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og 

bygningsloven § 22-5 første ledd (FOR-2010-06-29-989) § 1 annet ledd. Det tolkes slik at 

klagers påstand er at kommunen ikke har hjemmel til å ilegge gebyr iht. til FOR-2010-06-29-

989 § 1 annet ledd.  

FOR-2010-06-29-989 regulerer den sentrale godkjenningsordningen som direktoratet for 

byggkvalitet har ansvar for. Det fremgår av forskriften at direktoratet kan ta årsgebyr for å 

inneha sentral godkjenning, og at de ikke har hjemmel til å ta gebyr for å behandle søknader 

om sentral godkjenning jf. FOR-2010-06-29-989 § 1.  Forskriften regulerer ikke gebyrer for 

arbeid kommunen har vedrørende kontroll av opplysninger av foretak med lokal og/eller 
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sentral godkjenning i forbindelse med behandling av byggesøknader. Forskriften er ikke 

rettslig relevant i foreliggende klage. 

Sitat på hjemmesiden til DiBK 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 henviser klager til et sitat som står under 

«spørsmål og svar» på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet; 

«Der foretak har sentral godkjenning, skal kommunen bare tildele ansvarsrett. I og 

med at kommunen bare skal tildele lokal godkjenning, innebærer dette en enklere 

behandling som det ikke skal tas gebyr for.» 

Rådmannen kontaktet direktoratet for byggkvalitet 16.01.2016 per mail for å undersøke om 

kommunen har hjemmel til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av 

foretak med lokal og/eller sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet mener at 

kommunen har adgang til å ilegge et gebyr, at teksten som står under «spørsmål og svar» på 

deres hjemmeside henger igjen fra tidligere ordning samt at teksten vil bli fjernet. Sitatet er 

derfor ikke relevant.  

Teksten i gebyrregulativet 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gjør klager gjeldende at hjemmelen til å ilegge 

gebyrer for lokal og sentral ansvarsrett opphørte 01.01.2016.  

Vi anser det uheldig at kommunen ikke har forandret teksten etter endringen 1. januar 

2016. Kommunen foretar ikke lenger foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett. 

Etter endringen 1. januar 2016 erklærer foretakene ansvarsrett, og kommunen har arbeid 

ved å kontrollere de opplysningene som foretakene gir. At teksten ikke er endret forhindrer 

ikke kommunen til å ilegge gebyr.  

Henvisningen til SAK § 36 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gir klager en merknad om henvisningen til SAK 

§ 36 i fakturagrunnlaget, og hevder at det ikke fremgår av fakturagrunnlaget hvilken lov evt. 

forskrift bestemmelsen er knyttet til.  

Henvisningen til SAK § 36 i fakturagrunnlaget er ikke korrekt, og rett henvisning er SAK 12-1. 

Feilen er i dag rettet opp. Feil henvisning er ikke til hinder for at kommunen kan ilegge gebyr 

så fremt at kommunen har et annet rettslig grunnlag.  

Oppsettende virkning 

Klager ber om oppsettende virkning på gebyr ileggelse.  

I foreløpig svar på klage sendt 10.02.2017 gis klager ikke medhold i utsettelse på 

betalingsfrist pga. beløpets størrelse. Gebyrilegging er ut fra rådmannens vurdering ikke et 
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enkeltvedtak, men en beregning med grunnlag i gebyrregulativet. Det ble ikke gitt 

behandlingsutsettelse da det ikke ble ansett som nødvendig.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. fvl. § 28 første ledd 

jf. § første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). 

 

2. Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak 

med lokal og/eller sentral godkjenning jf. gebyrregulativet og pbl. § 33-1. Klagen 

avvises med dette.  

 
 
Ådne Bakke  Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann 
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OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-TRETTEN 
 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: Q12  
Arkivsaksnr.: 17/480     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/17 Formannskapet 21.03.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Brev av 15.02 2017 fra Statens Vegvesen om forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur 
på E6 Øyer-Tretten. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Samferdselsdepartementet 15.04.2016 og 26.05.2016. 
 
Sammendrag: 
Statens Vegvesen foreslår at rabattsystem ved bomstasjonen på E6 i Øyer endres til en 
standardisert rabatt i et forsøk på å oppnå en effektiviseringsgevinst for regionale 
bompengeselskap. Forslaget innebærer ingen store endringer ut fra dagens takstsystem og 
rådmannen foreslår at Statens vegvesen sitt forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur 
på E6 Øyer-Tretten godkjennes. 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 en ny, standardisert takst- og 
rabattstruktur som skal gjelde for alle nye bomvegprosjekter. Hensikten med omleggingen 
er å redusere driftskostnadene og å bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. 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 06.11.15, er rabattene 
fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette 
tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye 
rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens vegvesen har fått i 
oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte 
prosjekter. 
For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved 5 regionale bompengeselskap, er det av 
stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har 
samme takst- og rabattstruktur. Dette er også av stor betydning for utformingen og 
kostnadene knyttet til det nye sentralsystemet som skal anskaffes innen sommeren 2019. 
 
Kriteriene er beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), samt i brev fra SD til 
Vegdirektoratet av 15.04.2016 og 26.05.2016. Prosjekter lagt frem for Stortinget etter 
06.11.15 følger de nye kriteriene. I igangsatte prosjekter må det gjøres noen tilpasninger for 
å etterkomme kriteriene. Ny inndeling av takstgrupper ble innført den 4. april 2016 for alle 
bompengeprosjekter i Norge. De nye takstgruppene er: 
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• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i 
kjøretøygruppe M1 i Autosys. 

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

 
Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer: 

 Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at 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 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, og at utvidet bruk av månedlig 

passeringstak og timeregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter 

opplever når lokale avtaler avvikles. 

 Kriteriet med dobbel takst for takstgruppe 2 i nye prosjekter skal ikke vektlegges for 

igangsatte prosjekter fordi ingen grupper skal komme vesentlig dårligere ut enn i 

dagens system. 

 
Tilskuddsordning for reduserte bompengesatser 
Stortinget bevilget gjennom Statsbudsjettet for 2017 502,8 millioner kroner til reduksjon av 
bompengesatsene på riksveger utenfor byområdene som er omfattet av belønningsordning 
og bymiljøavtaler. Forutsetningen for at et bompengeprosjekt skal kunne søke om midler fra 
denne potten, er at prosjektet slutter seg til et av de fem nye, regionale 
bompengeselskapene, og at det legges om til den nye, standardiserte takst- og 
rabattstrukturen. Lokale vedtak om omlegging av takst- og rabattstruktur, samt nytt 
takstvedtak må være på plass innen 1. november. For E6 Øyer-Tretten er det beregnet et 
årlig tilskudd på 6 millioner kroner, som er ment å skulle redusere gjennomsnittstaksten 
med minimum 10 %. Ordningen er ment å være permanent, men er avhengig av årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Tilskuddet som blir utbetalt i 2017 vil redusere taksten i 
ett år fra takstendringen blir satt i verk. 
 
Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 
Innkrevingen på strekningen startet opp 17.12.2012. Det er to bomstasjoner med 
etterskuddsinnkreving i automatiske, ubemannede stasjoner. Innkrevingen skjer ved én bom 
på E6 ved Tingberg, og én bomstasjon med 75 % takst på fv. 312 ved Skarsmoen. Det gis 10 
% rabatt ved passering dersom man har bompengebrikke og gyldig AutoPASS-avtale 
uavhengig av hvilket selskap avtalen er inngått med. Det er i dag et passeringstak på 40 
passeringer per kalendermåned som gjelder for takstgruppe 1. Det er også timesregel. Det 
vil si en maksbelastning på én passering pr. time for begge takstgrupper. 
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Tabell 1: Dagens takst- og rabattstruktur med 10 % brikkerabatt for begge takstgruppene. 
Timesregel gjelder for begge takstgrupper, mens takstgruppe 1 også har et passeringstak på 
40 passeringer per kalendermåned. 

  Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
  Fullpris Med brikke Fullpris Med brikke 

E6 Tingberg kr 24,00 kr 21,60 kr 48,00 kr 43,20 

Fv. 312 Skarsmoen kr 18,00 kr 16,20 kr 36,00 kr 32,40 
 
 
Forslag til nytt takst- og rabattsystem 
Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom Statens 
vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets 
samlede inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 
dårligere ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling mellom takstgruppene. 
Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. 
 
Statens vegvesen Region øst har derfor i samarbeid med bompengeselskapet beregnet 
hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt. 
Takstene i Tabell 2 er avrundet til nærmeste hele krone. Ved endelig takstfastsettelse må 
disse takstene prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 
 
Tabell 2: Forslag til ny takst- og rabattstruktur med 20 % brikkerabatt for takstgruppe 1. 
Timesregel videreføres for begge takstgruppene, mens passeringstaket på 40 passeringer per 
kalendermåned videreføres for takstgruppe 1. 

  
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

  Fullpris Med brikke Fullpris Med brikke 

E6 Tingberg 26,00 20,80 43,00 43,00 

Fv. 312 Skarsmoen 20,00 16,00 32,00 32,00 
 
Ny takst- og rabattstruktur vil føre til en takstreduksjon for kjøretøy i takstgruppe 1 på E6 
med avtale på 80 øre. Kjøretøy uten brikke vil få en økning på 2 kroner. I beregningene er 
det lagt til grunn en brikkeandel for takstgruppe 1 på 65 %. Dette er en økning fra dagens 
brikkeandel på i overkant av 10 prosentpoeng. En målsetning med omlegging til ny takst- og 
rabattstruktur er å få opp brikkeandelen, og prosjektet har i dag en lav brikkeandel 
sammenlignet med andre prosjekter. Passeringstak på 40 beholdes for takstgruppe 1. 
 
For kjøretøy i takstgruppe 2 ble det innført obligatorisk bompengebrikke 1.1.2015. I nye 
prosjekter er det forutsatt at kjøretøy i takstgruppe 2 skal ha dobbel takst av kjøretøy i 
takstgruppe 1. I pågående prosjekter må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen 
om at ingen gruppe skal komme vesentlig dårligere ut. Når en fjerner rabatten på 10 % for 
takstgruppe 2, vil det medføre at grunntaksten for takstgruppe 2 må gå litt ned i forhold til 
dagens takst. Ny grunntakst vil tilsvare gammel takst med 10 % brikkerabatt. 
 
Timesregelen videreføres for begge takstgrupper. Det vil si at med mer enn én passering i 
løpet av en time, belastes kjøretøyet kun for den første passeringen. Dette gjelder kun 
innenfor bomstasjonene i dette prosjektet. 
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For prosjektet E6 Øyer – Tretten er det usikkerhet rundt brikkeandelen for takstgruppe 1, 
som kan påvirke selskapets inntekter. Det er derfor viktig at man evaluerer omleggingen 
etter ett års drift, og gjør justeringer dersom det blir behov for det. 
 
Vurdering: 
Omlegging til felles takst- og rabattstruktur nasjonalt er en forenkling for vegbrukerne og 
medfører besparelser på sikt for bompengeprosjektene og dermed også for vegbrukerne. 
Den foreslåtte omleggingen medfører ingen ulemper av særlig betydning, bortsett fra at 
personbiler som velger å ikke ha bombrikke får en liten takstøkning på to kroner. 
Belastningen for personbiler med brikke blir marginalt lavere, mens den blir tilnærmet 
uendret for tyngre kjøretøy, som uansett er lovpålagt å ha brikke. Vedtatt tilskuddsordning 
for reduksjon av bompengesatser for selskaper som har lagt om til ny takst- og 
rabattstruktur, medvirker ytterligere til at det virker riktig og viktig å slutte seg til foreslått 
omlegging. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Tabell 2. Takstene må 

samtidig med endring prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 

 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
 
 


