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Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy  
 
I tidligere takstretningslinjer for bompengeinnkreving på offentlig veg, var nullutslippskjøretøy 
fritatt fra å betale bompenger. Unntaket ble innført for at så mange som mulig skulle velge 
teknologi som begrenser klimagassutslippene fra transportsektoren. Nullutslippskjøretøy er 
en fellesbetegnelse for kjøretøy uten direkte klimagassutslipp, det vil si elbiler og 
hydrogenbiler. 
 
Stortingsproposisjon 87 S (2017-2018) åpner for å ta betalt for nullutslippskjøretøy i 
eksisterende bompengeprosjekter/-pakker, dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette. 
Dette forutsetter at lokale myndigheter fatter politiske vedtak for å fastsette takstnivået for 
nullutslippskjøretøy. Det er nødvendig med positive vedtak i berørte kommuner og 
fylkeskommuner (Viken) for de aktuelle bompengeprosjektene.  
 
Betaling for nullutslipp kan maksimalt settes til 50 prosent av vanlig takst.  
 
Saksopplysninger 
I Innlandet fylkeskommune et det flere kommuner som ikke har uttalt seg til ordningen med 
betaling for nullutslippskjøretøy. Dette gjelder følgende vegprosjekt og kommuner:  
 

Prosjekt/strekning St. prp. Berørte kommuner 
E6 Frya - Sjoa Stortingsproposisjon 

51 S (2012 – 2013) 
Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel  

E16 Fønhus – Bagn - 
Bjørgo 

Stortingsproposisjon 
101 S (2011 – 2012) 
Stortingsproposisjon 
140 S (2014 – 2015) 

Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang og Etnedal 

RV 255 Jørstad-
Segalstad bru 
m/tilstøtende vegsystem 

Stortingsproposisjon 
35 (20-12-13) 

Lillehammer og Gausdal  

RV 4 Lunner grense – 
Jaren og Lygna sør 

Stortingsproposisjon 
50 S (2012 – 2013) 

Gran, Lunner, Jevnaker, Nittedal og Viken 
fylkeskommune 

FV 34 Grime - Vesleelva Stortingsproposisjon 
103 S (2010-2011) 

Søndre Land, Gran, Nordre Land, og Etnedal    

E16 Slomarka - 
Kongsvinger 

Stortingsproposisjon 
104 S (2010–2011) 

Viken, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, 
Nes og Grue 

E6 Gardermoen - 
Kolomoen 

Stortingsproposisjon 
13 S (2011–2012) 

Viken, Ullensaker, Eidsvoll og Stange 
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Nye bompengeprosjekter blir som hovedregel planlagt med betaling for nullutslippskjøretøy, 
dersom det ikke er fattet lokalpolitiske vedtak om noe annet, innenfor gjeldende rammer. I 
dag er det betaling for nullutslippskjøretøy på disse prosjektene:  
 

 FV 33 Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset 
 RV 3/RV 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 
 E6 Kolomoen – Moelv. Avgjøres av Statens vegvesen ved Vegdirektoratet. Vegfinans har søkt 

om betaling for nullutslippskjøretøy gjeldende fra 01.03.2021  

 
 
Momenter for og mot betaling for nullsutslippskjøretøy  
 
For: 

 Gi garantisten for bompengelånet (dvs. fylkeskommunen) bedre kontroll med økonomien 
 Nullutslippskjøretøy og bensin-/diesel-kjøretøy sliter like mye på vegene 
 Noen enkeltprosjekt (f.eks. E6 Frya – Sjoa) er avhengig av dette for å få betalt lånet innen 

vedtatt avdragstid  
 En innføring av takst for nullutslippskjøretøy kan utjevne forskjeller som de som kjører på 

fossilt drivstoff kan oppfatte som urettferdige 

Mot:  
 Bompengefritak for nullutslippskjøretøy gjør at flere velger å kjøre slike biler, noe som er et 

viktig miljøtiltak  
 Hvis nullutslippskjøretøy ikke får fritak, kan salget av slike kjøretøy stoppe opp eller gå ned 
 Det er for tidlig å stoppe subsidieringen av nullutslippskjøretøy. Flere må velge slike kjøretøy, 

for at vi skal nå klimamålene  

 
Fylkeskommunens vurdering  
 
Innlandet fylkeskommune har konkludert med at nullutslippskjøretøy bør betale. Dette går 
fram av fylkestingets behandling av sak 27/2020. Vedtaket innebærer at nullutslippskjøretøy 
fortsatt får 50 prosent rabatt for takstgruppe 1. Det innebærer fortsatt en stor rabatt på 
nullutslippskjøretøy.  
 
For at dette vedtaket skal settes ut i livet, må alle berørte kommuner på de aktuelle 
vegstrekningene gi sin tilslutning til vedtaket i fylkestinget. Hver kommune trenger kun å 
uttale seg til vegstrekningen i sin kommune. Hvis en strekning går gjennom flere kommuner, 
må alle kommunene langs strekningen fatte vedtak, for at takstordningen skal bli endret.  
Hvis f.eks. Gausdal og Lillehammer kommuner gir sin tilslutning til betaling for 
nullutslippskjøretøy på FV 255, kan dette innføres der.  
 
Innspill fra de berørte kommunene 
 
Med henvisning til fylkestingsak 27/2020 ber Innlandet fylkeskommune de berørte 
kommunene melde tilbake hvordan de stiller seg til å innføre takst for nullutslippskjøretøy på 
disse vegprosjektene:  
 
E6 Frya – Sjoa: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel  
E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo: Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang og Etnedal 
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Rv 255 Jørstad-Segalstad bru m/tilstøtende vegsystem: Lillehammer og Gausdal 
Rv4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør: Gran, Lunner, Jevnaker, Nittedal og Viken 
fylkeskommune 
Fv34 Grime – Vesleelva: Søndre Land, Gran, Nordre Land og Etnedal    
E16 Slomarka – Kongsvinger: Viken, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Nes og Grue 
E6 Gardermoen – Kolomoen: Viken, Ullensaker, Eidsvoll og Stange 
 
Høringsfrist: Vi ber om tilbakemelding innen 15. april 2021.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aud M. Riseng  
Samferdselssjef  
  
 Anita Moshagen 

Seksjonssjef 
  

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg 
1 Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Innlandet (fylkestingets 

behandling av fylkestingssak 27/2020 om nullutslippskjøretøy) 
 
 
 
 
 
 
 


