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Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Innlandet 
 
  
 

Fylkestingets behandling av sak 27/2020 i møte den 28.04.2020: 

Vedtak: 
1. Fylkestinget er positiv til den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og 

Innlandet, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

  

2. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker derfor 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. 

  

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

 

Behandling: 
Per-Gunnar Sveen (Ap) erklærte seg inhabil i behandling av saken da han sitter i styret for 

bompengeselskapet.  

Iren Carlstrøm (Ap) var innkalt som vara.  

  

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet forslag på vegne av MDG, SV og R: 

Nytt punkt 2:  

Saksframlegg



Innlandet fylkesting ber om at det innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1, 

etter en milepælsmodell. 

En slik modell vil øke takst med 25% når andelen passeringer med nullutslippskjøretøy når 

25% osv. fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet. 

  

Votering:  
Fylkesutvalgets innstilling: Vedtatt mot 3 stemmer avgitt av FrP.  

Innstillingen med endringen foreslått av Gran (MDG): Falt med 8 stemmer avgitt av MDG (3), 

SV (3) og R (2).  

 

  

 

  

 

 

Fylkesutvalgets behandling av sak 62/2020 i møte den 21.04.2020: 

Vedtak: 
Fylkesutvalget innstiller ovenfor fylkestinget på slikt vedtak:  

  

1.Fylkestinget er positiv til den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og 

Innlandet, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

  

2.Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker derfor 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. 

  

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

 

Behandling: 
Per-Gunnar Sveen (Ap) erklærte seg inhabil i behandling av saken da han sitter i styret for 

bompengeselskapet.  

Sjur Arnfinn Strand (Ap) var innkalt som vara.  

  

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet slikt forslag:  

Endringsforslag i innstillingens forslag til vedtak punkt 2, om takst for nullutslippskjøretøy. 

Forslag I er primærforslag, forslag II sekundærforslag:  



I) Opptrappingen gjennomføres etter trappe-modell. Det gjennomføres er årlig opptrapping 

mot 50% av ordinær takst, f.eks. 10% påslag hvert år fram til 50%. 

II) Opptrappingen gjennomføres basert på milepæler. F.eks. Øke til 25% når andel 

passeringer når 25% og til 50% når andelen når 50% (jf. Forslaget fra elbilforeningen) 

  

Truls Gihlemoen (FrP) fremmet slikt forslag:  

Nedbetalingstid forlenges med inntil 5 år. 

  

Votering: 
Punkt 1: Enstemmig vedtatt.  

Punkt 2, alternativt forslag fremmet av Gihlemoen (FrP): Falt med en stemme.  

Forslag I, primær, fremmet av Gran (MDG): Falt med 2 stemmer, avgitt av Gran (MDG) og 

Jordet (SV).   

Forslag II, sekundær, fremmet av Gran (MDG): Falt med 2 stemmer, avgitt av Gran (MDG) 

og Jordet (SV).   

Punkt 2 i innstillinga: Vedtatt med 12 stemmer, avgitt av Ap (6), Sp (4) og H (2).   

Punkt 3 i innstillinga: Vedtatt mot en stemme avgitt av Gihlemoen (FrP).  

  

 

 

Utvalg for samferdsels behandling av sak 13/2020 i møte den 01.04.2020: 

Vedtak: 
1.Fylkestinget er positiv til den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og  

Innlandet, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

2.Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker derfor 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. 

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

 

Behandling: 
Øystein Lauen orienterte innledningsvis. 

  

Votering: 

Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 1 stemme, avgitt av Høiendal Rem 

(FrP). 

 



Fylkesrådmannens innstilling til vedtak:  
  
  

1. Fylkestinget er positiv til den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og       
      Innlandet, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  
2. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker derfor 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. 

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

  
 
Tron Bamrud 

Fylkesrådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Behov for takst på nullutslippskjøretøy - oppdatert notat av 12 03 20 fra 
Vegfinans 

2 Fylkesrådmannens innstilling - Takst for nullutslippskjøretøy i 
bompengeprosjekter i Oppland 

3 Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland - vedtak 18 06 19 

Bakgrunn 
På nasjonalt nivå har andelen nullutslippskjøretøy økt betraktelig de siste årene. Ved 
utgangen av 2019 er det beregnet at 10 % av den norske bilparken tilhører denne 
kategorien. Andelen nullutslippskjøretøy på landsbasis utgjør nå 42,4 % av nybilsalget.   
 
For Innlandet utgjør antall passeringer 3,8 mill. pr. år. Denne andelen er sterkt økende fra om 
lag 0 i 2013 til 6,9 % ved utgangen av 2019.  jf. figuren under.   
  

  
Antall passeringer nullutslippskjøretøy i Innlandet fylkeskommunes 2012-2019  
  



I proposisjon 87 S fra 2017-18 åpnes det for å avkreve takst for nullutslippskjøretøy på 
mellom 0 og 50 % av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Oppland fylkesting fattet i 2019 et 
prinsipielt vedtak i 4 punkter om at dette skal gjøres gjeldende for alle prosjekt i Oppland, jf. 
vedtak av 18.06.19. Hedmark ønsket å vente til etter at regionreformen ble gjennomført fra 1. 
januar 2020 før man tok stilling til dette spørsmålet, jf notat av 22.02.19 fra Fylkesrådet.    
 
Vegfinans anbefaler sterkt at takst for nullutslippskjøretøy innføres. Konkret vises det til at 
antall passeringer med nullutslippskjøretøy for 2019 var 3,8 millioner, og at dette gav et tap 
på knappe 40 million kroner, jf. notat fra Vegfinans av 12.03.20.  
   
Den viktigste konsekvensen av ikke å innføre betaling for nullutslippskjøretøy er at 
selve inntektsgrunnlaget for bompengeprosjektene svekkes år for år. Dette kan løses på to 
måter:  

1. Forlenge nedbetalingstiden med inntil 5 år, og/eller  
2. Øke takstene med inntil 20 %.   

Hvis ingen av disse tiltakene gjennomføres, kombinert med manglende innføring av takst på 
nullutslippskjøretøy, kan dette medføre at fylkets garantiansvar blir utløst. Effektene av det 
igjen er at fylkeskommunen må kutte i sine øvrige budsjetter for å betale ned 
bompengegjeld.   
 
Vurdering   
Fylkesrådmannen vil vektlegge at manglende innføring av denne ordningen medfører et 
økonomisk tap på knappe 40 million kroner pr år. Hvis ingen tiltak iverksettes, blir tapet 
større og større for hvert år som går. Denne effekten blir også forsterket av et økende antall 
nullutslippskjøretøy. Det foreslås derfor at denne kjøretøygruppen i tråd med mulighetene i 
proposisjon 87 S fra 2017-18 kun skal betale 50 % av ordinær takst.   
 
Det kan innvendes at andelen nullutslippskjøretøy kun er på 6,9 %. Til dette skal bemerkes 
at denne kjøretøygruppen både øker sterkt i antall og heller ikke skal betale full takst. 
Manglende vedtak om takst på nullutslippskjøretøy vil derfor gradvis måtte skyves over på 
øvrige kjøretøy.   
 
Fylkeskommunens store garantiansvar gjør det også nødvendig å sikre løpende økonomisk 
kontroll i selskapene. Innføring av takst på nullutslippskjøretøy vil i seg selv ikke gi noe 
overskudd fordi selskapene allerede har lavere inntekter enn forutsatt. Uansett vil innføring 
av takst for nullutslippskjøretøy bedre prosjektenes økonomi, og for noen prosjekt er 
ordningen helt nødvendig for å holde seg innenfor Stortingets vedtatte nedbetalingstid.    
Innføring av ordningen nå er nødvendig og hensiktsmessig. Både for økonomien i 
selskapene, og ikke minst fordi det vil forhindre ytterligere takstøkninger for øvrige grupper 
som betaler ordinær takst.    
 
Betaling for nullutslippskjøretøy kan først gjennomføres etter at berørte kommuner har 
vedtatt dette. Manglende kommunale vedtak innebærer at Stortingets vedtatte 
nedbetalingsplan ikke er mulig å overholde for flere av prosjektene. I praksis løses imidlertid 
dette ved at «subsidieringen» av nullutslippskjøretøyene må veltes over på øvrige kjøretøy i 
form av takstøkninger uten kommunal involvering og/eller at nedbetalingstiden 
forlenges. Hvis ingen av disse tiltakene gjennomføres er det risiko for at fylkeskommunens 
garantiansvar utløses.   
  
Konklusjon  
 Fylkesrådmannen legger avgjørende vekt på at manglende effektuering av takst på 
nullutslippskjøretøy gir et tap på 40 mill. kr pr. år. Dette tapet vil øke for hvert år som går hvis 
takst på nullutslippskjøretøy ikke blir innført. Videre vises det til at fylkeskommunen 
er tillagt ansvaret som garantist for bompengeselskapene, og at takst på 
nullutslippskjøretøy anses som en nødvendig forutsetning for å kunne skjøtte dette 



ansvaret. Til slutt vises til at innføring av ordningen i seg selv bidrar til å forhindre økte 
takster for øvrige kjøretøygrupper.   
  
Ut fra en samlet vurdering anbefaler derfor fylkesrådmannen at Innlandet FK vedtar innføring 
av halv takst på nullutslippskjøretøy for hele Innlandet fylkeskommune. Fortsatt vil det ligge 
betydelige fordeler knyttet til nullutslippskjøretøy. Tiltaket iverksettes så snart som mulig etter 
at alle formaliteter er i orden.


