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SATSER FOR BOMAVGIFT - VEGSELSKAPENE I ØYERFJELLET  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av bomavgifter på fjellvegene i Øyerfjellet, 13. april 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova) 
 
 
Sammendrag: 
Øyer fjellstyre søker på vegne av de ulike vegselskapene i Øyerfjellet om å endre 
bomtakstene fjellvegene på Øyer østside. Det er kostbart å drifte fjellvegene. Det tilrås at 
de økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at bomavgiften bare kan brukes til å 
drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Øyer Fjellstyret samler alle vegselskapene i Øyerfjellet, Øyer østside til årlige møter. I 
fellesmøte 1. februar 2022 vedtok vegselskapene å fremme en felles søknad om 
godkjenning av økede satser for bomavgifter. Begrunnelsen var at det er kostbart å drifte 
fjellvegene, og satsene har ikke vært justert siden 2012, da det ble enighet om å ha lik pris 
inne i Øyerfjellet på kr 50. Det er en utjevningsordning mellom vegselskapene, slik at den 
enkelte vegfarende ikke trenger å bry seg om hvilket vegselskap som er der den kjører, men 
løser billett inn i vegnettet. Det søkes om å kunne heve satsene til inntil 70 kr pr tur. 
Hundersætervegen har en annen pris, og vil trolig heller ikke øke prisen. Veslesætervegen 
vil trolig heller ikke heve prisen fra 50 kr. 
 
Det bes også om at det presiseres i vedtaket at ekstra avgift for ikke løst billett er 10 ganger 
ordinær avgift i tillegg til bombillett.  
 
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. 
 
Det er et omfattende vegnett som skal driftes, og driften er kostbar. Prisene på varer og 
tjenester går også opp. Det er ikke lagt fram regnskap for de siste årene. 
Kommunedirektøren antar at alle inntekter går til drift av vegene. En økning til 70 kr, vil 
være en nokså stor økning av bomavgiften. Det er 70 kr i bomavgift på veger i andre 
kommuner rundt oss, men det har ikke vært tatt slik avgift i Øyer. Slik sett kan dette 
oppfattes som dyrt. Men vegfarende er godt tjent med fremkommelige veger, så det kan 
forsvares. Det er stort sett lengre vegstrekninger som kjøres av de som løser bombillett. Et 
unntak er de som benytter det kommunalt tilrettelagte området ved demningen i Moksa 
ved Åkvisla. Her kjøres det kun noen hundre meter etter passering bommen.  
 
Det er bra at det er samarbeid mellom vegselskapene, og at det er lagt til rette for 
vegbrukerne ved at det løses billett inn på vegnettet, og ikke mellom de ulike selskapene. 
Kommunedirektøren mener det på sikt må vurderes å få ett vegselskap for alle fjellvegene 
på Øyer Østside. 
 
Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. Det stilles vilkår om at innkrevde 
bompenger ikke kan benyttes til andre formål enn drift av vegene innenfor det enkelte 
vegselskap. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 at takstene for enkelttur med 
personbil for fjellvegene i Øyerfjellet, Øyer østside kan økes inntil 70 kr pr tur.  
 
Ved ikke betalt billett kan det ilegges 10 ganger ordinær billettpris som ekstra avgift, i 
tillegg til billettprisen. 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger. 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 


