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BOMAVGIFT MUSDALSETERVEGEN  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av bomavgifter på Musdalsetervegen, innkommet 6. januar 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova) 
 
 
Sammendrag: 
Musdalsetervegen SA søker om å endre bomtakstene på Musdalsetervegen. Med økende 
trafikk blir behovet for vedlikehold større for at den skal tåle den økende trafikken. Det 
tilrås at de økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at bomavgiften bare kan 
brukes til å drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Musdalsetervegen SA søker om å endre bompengetakstene på Musdalsetervegen. De sier i 
sin søknad at de ser seg nødt til å øke prisene for å kunne ha god nok økonomi til å 
håndtere både vedlikehold og økt trafikk i framtida. Økningen kommer som følge av økt 
trafikk og prisvekst på varer og tjenester. 
 
Det søkes om en økning av bomtakstene, som det framkommer i tabellen under. Der er 
også dagen priser vist. 
 

 
 
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: 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving, og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene. 
 
Bruken av Musdalsetervegen øker som følge av økt hyttebygging på Musdalsetra, samt 
større bruk av fjellet hele året. Dette gir større inntekter, men også større slitasje på vegen. 
Priser på varer og tjenester går opp.  
 
Prisene som nå foreslås er på linje med det som er på mange andre veger i kommunen. Det 
er samme prosentvise økning for alle. Det er også muligheter for klippekort (med rabatt) og 
årskort for de som kjører mye. Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. 
 
Det fremkommer i vedtektene som er vedlagt søknaden at det ikke kan tas penger ut fra 
foretaket. Kommunedirektøren tilrår likevel at det tas inn en setning i vedtaket om at 
bomavgifter bare kan benyttes til Musdalsetervegen med sideveger, slik andre punktum i 
vegloven 56 første ledd gir anledning til. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for 
Musdalsetervegen, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 

 



Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Musdalsetervegen med 
sideveger. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 


