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Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og Gran kommunestyre vil derfor 
støtte at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær 
takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet.  

2. Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
To dokumenter fra Innlandet fylkeskommune:  

- Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy 
- Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Innlandet 

 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
 

Det var vært en kraftig økning i antall nullutslippskjøretøyer i Norge, og de siste årene har 
økningen også vært betydelig i Innlandet. Nullutslippskjøretøyer har tidligere vært fritatt for 
bompenger, men dette foreslås nå endret.  
I det forslaget som nå er oversendt kommunen på høring foreslås det at det innføres betaling for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær takst. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Andelen nullutslippskjøretøy har økt betraktelig i Norge de siste årene, og ved utgangen av 2019 ble 
det beregnet at 10 % av den norske bilparken tilhører denne kategorien. På landsbasis utgjør nå 
nullutslippskjøretøy 42,4 % av nybilsalget. Ved bomstasjonene i Innlandet er andelen 
nullutslippskjøretøy sterkt økende, fra om lag 0 i 2013 til ca. 7 % ved utgangen av 2019. 
 

I tidligere takstretningslinjer for bompengeinnkreving på offentlig veg, var nullutslippskjøretøy fritatt 
fra å betale bompenger. Dette 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.  
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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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, og det 
er derfor nødvendig med positive vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner for de aktuelle 
bompengeprosjektene. Betaling for nullutslipp kan maksimalt settes til 50 prosent av vanlig takst.  
 

Vegfinans har anbefalt sterkt at det innføres bompenger for nullutslippskjøretøyer. Fylkesrådmannen 
støtter dette og viser til at dersom dette ikke gjøres innebærer det et tap på nesten 40 mill.kr pr. år. 
 

I Innlandet fylkeskommune et det flere kommuner som ikke har uttalt seg til ordningen med betaling 
for nullutslippskjøretøy. Dette gjelder følgende vegprosjekt og kommuner:  
- E6 Frya – Sjoa: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner  
- E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo: Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang og Etnedal kommuner 
- RV 255 Jørstad – Segalstad bru m/tilstøtende vegsystem: Lillehammer og Gausdal kommuner  
- RV 4 Lunner grense – Jaren og Lygna: Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal kommuner (+ Viken) 
- FV 34 Grime – Vesleelva: Gran, Søndre Land, Nordre Land, og Etnedal kommuner  
- E16 Slomarka – Kongsvinger: Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Nes og Grue kommuner (+ Viken)   
- E6 Gardermoen – Kolomoen: Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommuner (+ Viken) 

 

Nye bompengeprosjekter blir nå som hovedregel planlagt med betaling for nullutslippskjøretøy, 
dersom det ikke er fattet lokalpolitiske vedtak om noe annet, innenfor gjeldende rammer. I Innlandet 
er det i dag 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) 
 

I saksframlegget for Innlandet fylkesting har fylkesrådmannen oppsummert noen 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 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
- - - 
 
Eksisterende planer 
Ingen konkrete planer vedr. dette spørsmålet. 
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Gjeldende vedtak 
Tidligere vedtak om utbygging og bompengeinnkreving på riksveg 4 og fylkesveg 34. 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvenser for kommunens bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei  
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Rådmannen viser til vedtak og saksframstilling fra Innlandet fylkeskommune og de vurderingene som 
er foretatt der. Økningen i antall nullutslippskjøretøyer er en svært positiv utvikling, og rådmannen 
vil påpeke at denne utviklingen er i tråd med målsettingene i Gran kommunes kommuneplan og 
klima-/energiplan. Det er derfor viktig at denne utviklingen fortsetter. 
 

Rådmannen synes allikevel det er vanskelig å gå imot forslaget om å innføre bompengeinnkreving for 
nullutslippskjøretøyer. Fylkesrådmannens oppsummering i argumenter for og imot forslaget gir en 
god oppsummering av vurderingene i denne saken. Rådmannen vil anbefale at kommunestyret 
vedtar en støttet til forslaget om at det innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 
50 % av ordinær takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet. 
  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 24. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


