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VESLESETERVEGEN - BOMSATSER  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av nye satser for bombilletter 
Landbrukskontorets behandling av saken 
Klage på landbrukskontorets behandling av saken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Veslesetervegen søker om økte satser for å øke inntektene og harmonere bomsatsene med 
andre veger inn i Øyer Østfjell. Kommunedirektøren tilrår at satsene godkjennes, og at det 
gis anledning til å innkreve 10 ganger bomsatsen ved manglende billett. 
 
Saksutredning: 
Veslesetervegen Veglag v/Edgar Enge søker i brev av 22. juli 2019 om godkjenning av nye satser for 
bombilletter. Det er vedtatt nye priser på årsmøtet.  
 
Det søkes om følgende: 

Kjøretøy Tidligere pris Omsøkt pris 
Moped  20 kr  30 kr 
Personbil  40 kr  50 kr 
Traktor  40 kr  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 100 kr 
Lastebil 100 kr 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x billettprisen 

 
Veslesetervegen er vegen som tar av fra Nord-Trettenvegen ved Vedem på Nord-Tretten, og går 
opp til Nordre Veslesetra. 
 
Det angis to grunner for ønske om økning av satsene. Det ene er behov for inntektsøkning, da det 
stadig er etterslep på vedlikeholdsoppgaver. Det andre er ønske om å harmonere med prisene med 
resten av Øyerfjellet. Veslesetervegen blir etter flytting av bommen i Østfjellvegen en av 
innfallsportene til Øyerfjellet, og det er naturlig at det er samme pris. 
 
Saken ble først behandlet av Landbrukskontoret som administrativt vedtak av 20. september 2019. 
Der ble satsene godkjent. Det ble i tillegg vedtatt at offentlig tjenestemann på tjenesteoppdrag 
forutsettes å kjøre gratis. Dette vedtaket ble påklaget 12. november 2019 av Veslesetervegen veglag 
v/Edgar Enge. Det ble vist til at Landbrukskontoret ikke hadde delegasjon til å fatte vedtak etter 
veglova § 56. Det ble også klaget på at det i vedtaket ble gitt åpning for at offentlig tjenestemann på 
tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis. Det fremholdes at det ikke er rettslig grunnlag for å sette 



vilkår om at offentlig tjenestemann på tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis. 
Landbrukskontoret har opphevet sitt vedtak, da hjemmel for vedtaket mangler. 
 
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: 
Formannskapets behandling av denne saken vil være en ny behandling av søknaden. Det sees bort 
fra Landbrukskontorets behandling av saken. 
 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må samtykke slik 
innkreving. Det er ønske om å øke noen av satsene for å harmonere disse med bomsatser i andre 
veganlegg inn til Øyerfjellet. Det er oppgitt at det er ønske om å øke inntektene, da det er 
vedlikeholdsetterslep på vegen. Det er ikke lagt ved regnskap eller ytterligere beskrivelse av hva for 
vedlikeholdsetterslep det er snakk om. Ved telefonsamtale med Edgar Enge, er det opplyst at alle 
inntekter går med til vedlikehold av vegen og det utføres så mye vedlikehold som det er økonomi til. 
Kommunedirektøren legger likevel til grunn at økonomien i veglaget ikke er særlig solid, og at det 
ikke bygges opp et stort overskudd i veglaget. Det påpekes at andelseierne betalr inn et bidrag hvert 
år. Dette har de siste årene utgjort totalt fra 40 000 kr og oppover. Det er 100 andeler, og andelene 
er fordelt med fra 1 til 20-30 andeler for de som har de største andelen. Ut fra dette mener 
kommunedirektøren at pengene som kreves inn, går til det formålet de er tiltenkt, vedlikehold av 
vegen. Kommunedirektøren ser også poenget med at det er samme priser for inngangsportene til 
Øyerfjellet.  
 
Etter veglova § 56 andre ledd kan det fastsettes tilleggsavgift for eiere av kjøretøy som ikke betaler 
bomavgift. Veglaget ber om at det fastsettes slik tilleggsavgift til 10 ganger bomsatsen. 
Kommunedirektøren har ingen innvendinger mot dette. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomsatser for Veslesetervegen 
Veglag, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 

Kjøretøy Omsøkt pris 
Moped  30 kr 
Personbil  50 kr 
Traktor  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 
Lastebil 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x billettprisen 

 



 
 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør


