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Klage på takstvedtak - oppstart av bompengeinnkreving prosjektet E16 Eggemoen - Jevnaker -
Olum

Det vises til Vegdirektoratets takstvedtak for prosjektet E16 Eggemoen –Jevnaker –Olum, datert
02.05.2022, kunngjort 3. og 4. juni 2022. Jevnaker kommune er ikke underrettet/gjort kjent med
vedtaket annet enn ved kunngjøringen i pressen og anser at klagefristen løper tre uker fra
kunngjøringsdato.

Kommunestyret i Jevnaker vedtok i sak 67/22 den 22.06.2022 enstemmig at Vegdirektoratets
takstvedtak skal påklages (vedlagt).

Vegdirektoratets takstvedtak ivaretar ikke hva Jevnaker kommune hele tiden har satt som
forutsetning for sine vedtak om bompengefinansiering av ovennevnte prosjekt. Det vises blant annet
til kommunestyrets takstvedtak for oppstart av bompengeinnkreving i prosjektet 31. mars 2022
(vedlagt), som understøttes av takstvedtaket til Fylkestinget i Viken Fylkeskommune.

Kravene kommunen har satt for å godta bomavgift på sideveier, er at ingen innbyggere i Jevnaker
skal måtte betale bomavgift for å komme seg til sentrum. Innbyggere i Jevnaker med barn i Stortjern
barnehage skal heller ikke måtte betale bomavgift for å bringe eller hente barn i barnehagen. Det
gjelder også ansatte som skal kjøre til og fra arbeid i Stortjern barnehage.

Disse forutsetninger kommer svært tydelig fram i alle vedtak og korrespondanse med Statens
vegvesen (SVV) og Fylkeskommunen. Jevnaker kommune har dessuten i avtaler med SVV og
Fylkeskommunen fått aksept for disse kravene.

Jevnaker kommune beklager på det sterkeste at Vegdirektoratet ikke har hatt noen dialog med
kommunen før vedtaket ble fattet. Jevnaker kommune mener også at det er gjort en
saksbehandlingsfeil ved ikke å underrette kommunen som direkte berørt, annet enn gjennom
kunngjøring i pressen. Det må også anses som en saksbehandlingsfeil at Vegdirektoratet ikke har
hensyntatt kommunens lokalpolitiske vedtak og foreliggende avtale med fylkeskommunen. Dette er
i strid med demokratiske prinsipper og kommunen kan ikke under noen omstendighet godta dette.
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I innretningen av bompengeinnkrevingen foreligger det også en utilsiktet feil og en «logisk brist» 

som medfører at trafikk inn til Jevnaker både må betale på hovedvei og sidevei. Slik taksvedtaket er 

formulert vil en risikere å iverksette innkreving av bompenger som vil medføre et uønsket 

trafikkmønster. Dette er opplysninger som må hensyntas. 

Oppsummert krever Jevnaker kommune at takstvedtaket må fattes på nytt, der tidligere avtaler som 

er gjort med Jevnaker kommune ivaretas og den utilsiktede feilen i bompengeinnretningen fjernes. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 42, krever kommunen «Oppsettende virkning» av vedtaket før 

klagen er endelig avgjort.  

Erklæring om klage på Vegdirektoratets takstvedtak – oppstart av bominnkreving prosjektet E16 
Eggemoen – Jevnaker – Olum. Kommunestyrets enstemmige vedtak av 22.06.2022: 
 

1. Det forutsettes at ingen husstander i Jevnaker må betale bomavgift for å komme seg til 
sentrum i Jevnaker. 

2. Det forutsettes at innbyggere i Jevnaker fritas fra å betale bomavgift for å bringe og hente 
barn i Stortjern barnehage. Fritaket omfatter også ansatte i barnehagen som kjører til og 
fra arbeid i Stortjern barnehage. 

3. Det skal ikke avkreves bomavgift både på hovedvei og sidevei for å kjøre inn eller ut av 
Jevnaker. 

4. Det bes om fritak for nullutslippskjøretøy på bomsnitt 2,3 og 4. 
5. Det bes om at times regel på sideveier utvides til to timer. 
6. Det klages på manglende underretting og kunngjøring om Vegdirektoratets takstvedtak til 

Jevnaker kommune. 
 

I henhold til forvaltningsloven krever kommunen «oppsettende virkning» av klagen. 
 
Jevnaker kommune ber om at Vegdirektoratets takstvedtak oppheves i sin helhet, og at innkreving 
av bomavgift utsettes inntil det er fattet nytt vedtak der kommunens forutsetninger for 
bompengefinansiering er ivaretatt. 
 
Jevnaker kommune ber om snarlig møte med Samferdselsdepartementet vedr saken. 
 
Redegjørelse for punkt 1 og 2 
Kommunen har hele tiden hatt et prinsipp om at ingen innbyggere i Jevnaker skal måtte betale 
bompenger på sideveier for å komme seg til sentrum. Kommunen har derfor inngått avtale med 
tidligere Oppland fylkeskommune om at vilkåret oppfylles. Kravet fra kommunen har vært en 
forutsetning for at kommunen kan godta bomavgift på sideveier.   
 
Når kommunestyret gjorde endelig takstvedtak ble dette vilkåret gjentatt som en forutsetning.  
Viken Fylkeskommune, som økonomisk garantist for bompengefinansieringen, understøttet i sitt 
vedtak i fylkestinget kravet fra kommunen. Det er ca 80 eiendommer i Jevnaker dette gjelder. Det 
utgjør ca 1% av kommunens befolkning. 
 
Stortjern barnehage i Jevnaker ligger rett utenfor bomsnitt 4.  Det ble på tilsvarende måte gjort 
avtale med fylkeskommunen om at innbyggere i Jevnaker skal ha fritak for å bringe barn til og fra 
barnehagen. Dette gjelder også ansatte i barnehagen som bor i Jevnaker. 
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Redegjørelse for punkt 3: 
 
Ved nøyere gjennomgang av bompengesystemet er det avdekket utilsiktede konsekvenser av de 

vedtatte bomplasseringene og innkrevingsretningene på disse. 

I løsningen som er vedtatt av Vegdirektoratet er det en bom på den nye E16 som krever inn full takst 

i begge retninger, mens det på sideveier er lokalbommer som krever inn en egen redusert takst for 

de som ikke bruker den nye vegen.  

Hensikt med bom på sideveier var å hindre trafikklekkasje fra hovedvei som igjen ville medført økt 

trafikk og redusert trafikksikkerhet gjennom Jevnaker sentrum. 

Nedenstående utklipp viser bomplasseringene og innkrevingsretningene slik de ble vedtatt i Prop. 72 
S (2017-2018).  

 

 

Slik løsningen er vedtatt, vil trafikk nordfra (bom 1 v.Olum), som kjører ny E16 og skal inn på 
næringsområde på Bergermoen (bom2), måtte betale full takst på hovedvei og i tillegg betale lokal 
takst ved passering av bom 2. Dobbel takst gjelder også kjøretøy som kommer nordfra og kjører av 
hovedvei ved Kleggerud og skal mot Klekken i Ringerike. 

Ved å kjøre av ny E16 v/Olum og inn på gammel E16 i sydgående retning gjennom sentrum, vil man 
spare bomavgift på ny E16. Kommunen betrakter dette som en alvorlig feil i bompengeinnretningen. 

Avlasta vei: 
Ved etablering av Ny E16 er det avsatt penger til å nedklassifisere gammel E16 gjennom sentrum der 
gående og syklende skal ha større fortrinn (avlasta vei). Det er vedtatt egen reguleringsplan for 
avlasta vei gjennom sentrum som ikke er dimensjonert for mye tungtransport. Det vil derfor være 
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svært uheldig for både miljøet og trafikksikkerheten i sentrum av Jevnaker dersom en risikerer 
lekkasje fra hovedvei og mye tungtransport. 

Bergermoen næringsområde: 
Bergermoen er kommunens næringsområde der det i dag er storhandel, mye verkstedindustri, noe 
logistikkvirksomhet og kjøttforedlingsindustri. Bergermoen er også område der kommunen sammen 
med andre har regulert områder for ny næring.  Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) ligger på 
Bergermoen. HRA er et interkommunalt selskap som i tillegg til Jevnaker, håndterer avfall fra 
Ringerike, Hole, Lunner og Gran kommune. 

All transport av avfall fra Lunner og Gran må således betale avgift to ganger. For å unngå utilsiktede 
konsekvenser med å få tungtransport gjennom sentrum må innretningen i bomsnittene endres. 

Redegjørelse for punkt 4: 

I kommunestyrets takstvedtak bes det om fritak for avgift på nullutslippskjøretøy på bomsnitt 2. 3. 
og 4. Dette med bakgrunn i kommunens mål og FN’s bærekraftsmål om å redusere utslipp, og som 
vil være en ekstra motivasjon for kommunens innbyggere til å velge nullutslippskjøretøy. 

Redegjørelse punkt 5: 

Det er utrykt stor bekymring for lokalt næringsliv i Jevnaker for konsekvensene bomavgift på 
sideveier vil medføre. En konsekvens er redusert handel i Jevnaker sentrum da kunder utenfor 
kommunen må betale bomavgift 2 ganger for inn og utkjøring utover en time. Det bes derfor om at 
times regelen utvides til 2 timer som handelsstanden tror vil redusere tapt handel. 

2 times regel vil også få betydning for innbyggere i Jevnaker som for eksempel kjører barn og unge til 
aktiviteter utenfor kommunegrensen. 

Redegjørelse punkt 6: 

Jevnaker kommune er ikke direkte underrettet om takstvedtaket til Vegdirektoratet. Kommunen 
mener dette er en saksbehandlingsfeil i henhold til forvaltningsloven. 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Lafton Hans Tollef Solberg 

Ordfører                                   Rådgiver 

  
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 

Vedlegg 
Endelig fastsetting av takst- og rabattsystem - E16 - Eggemoen - 
Olimb 

66005 23.06.2022 

Endelig fasetting av takst- og rabattsystem for E16 Eggemoen- 
Olum 

59925 23.06.2022 
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Vedlegg 
Kommunestyrets sak 121-16 -Bompengefinansiering 66395 23.06.2022 
Endelig fastsetting av takst- og rabattsystem for E16 Eggemoen 
- Olum - Viken saksfremlegg 

66482 23.06.2022 

Saksfremlegg med kommunestyrets vedtak om klage på 
takstvedtak 

76478 23.06.2022 

 

 

Kopi til 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 DEP 0030 OSLO 

Viken fylkeskomune Schweigaards gate 4 0185 OSLO 


