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1. Historikk 
 

1.1 Norsk bompengepolitikk tar form 
Bompengefinansiering har vært en kjent metode for å finansiere veger i mange tidligere sivilisasjoner. Vi 

finner eksempler på bompengefinansiering flere hundre år f.kr. hos både Babylonerne, Romerne og 

Araberne. 

 

Norge hadde sin egen variant kalt Sundpenger jf. Magnus Lagabøtes Landslov (1274). Tilsyn med 

landevegene (Tjodvegir) ble lagt under offentlig kontroll, dvs. kongens myndighet. Sundpenger hadde sitt 

utspring i at bøndene ble pålagt pliktarbeid med vedlikehold av landets veger slik at disse ble holdt farbar 

og fri for stengsler hele året. Ved broer og ferjesteder var grunneierne på begge sider av elva pliktig til å 

holde alt i stand. For dette kunne de kreve avgift fra de som passerte – sundpenger. 

 

Tidlige eksempler på bompengefinansierte prosjekter i Norge er Vaterlands bru fra 1654 der bompenger ble 

krevd inn av Nedre Foss gård. Nitsund bru fra 1785 er et annet eksempel.  Prosjektet ble bygd etter initiativ 

av generalveimesteren. Også for dette prosjektet ble det gitt rett til innkreving av bompenger da 

«Sundmannen» på Nitsund gård fikk kreve inn bompenger fra de reisende som benyttet brua som erstatning 

for tap av sundpenger (ferjeinntekter). 

 

Etter 1814 da Norge fikk sin egen lovgivning, ble ordningen med innkreving av bompenger videreført. 

Gjennom myndighetens behandling og domstolsavgjørelser ble det fastsatt flere viktige prinsipper for 

bompengeinnkreving som fortsatt er gjeldende i dag. Ett viktig prinsipp ble prøvd for domstolene da man 

endret innkrevingen i den første «bomringen» i Norge. Den ble etablert i Kongsberg i 1721 der Sølvverket 

fikk rett til å kreve inn bompenger for å dekke finansieringen av vedlikehold av eksisterende bruk, samt 

bygging av ny bru. Retten til bompengeinnkreving ble vedtatt i Kgl. Res. Innkrevingen ble fastsatt til å 

gjelde på 5 vegstrekninger. Sølvverket flyttet senere på en av bomstasjonene til en veg med annen og større 

trafikk. En av storbøndene utenfor Kongsberg mente at denne flyttingen var urimelig og gikk til sak mot 

Sølvverket. Høyesterett slo fast den 30. juli 1841 at Sølvverkets flytting av bomstasjon var rettstridig da 

den nye plasseringen av bompengeinnkrevingen ikke var i tråd med den tillatelsen som var gitt. Gjennom 

denne høyesterettsdommen ble det fastslått et viktig prinsipp for bompengeinnkreving i Norge som fortsatt 

gjelder; det skal være sammenheng mellom betaling og nytte. 

 

Selskapet Privat AS ble etablert i 1811 for å finansiere byggingen av Bybrua i Drammen (1813). Dette ble 

modellen for sener en modell for bompengefinansiering av vegbygging i Norge. 

 

I 1851 ble det gitt tillatelse gjennom kgl. Res. til innkreving av bompenger for finansiering av Gimse bru i 

Melhus. Gjennom denne resolusjonen ble viktige prinsipielle avklaringer for bompengeinnkreving avklart: 

– Vegloven var ikke til hinder for bompengeinnkreving 

– Bompenger som finansieringskilde er akseptabelt så lenge vegmyndighetene ikke hadde innsigelse  

– Takster fastsettes av offentlig takstmyndighet (Amtmannen i Søndre Trondhjem Amt) 

– Bompengene skal kun gå til å finansiere det aktuelle vegprosjekt (forbud mot kryssubsidiering) 

 

Det første norske bompengeprosjektet som ble vedtatt av Stortinget er Vrengen bru mellom Tjøme og 

Nøtterøy som ble åpnet i 1932. Dette etablerte praksisen med at Stortinget ga tillatelse til 

bompengeinnkreving. 
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1.2 Fra slutten av 1960-tallet  
Det var først ved Veglova fra 1963 at det kom inn en egen hjemmel som regulerte bompengeinnkreving i 

Norge.  

 

Vegplankomiteen omtaler i sitt innspill til St. meld. nr. 14 (1970-71) Norsk Vegplan, fra 1969, 

bompengeprosjekter som privatfinansiert vegbygging. Samferdselsnemda er, jf. Innst. S. nr. 256 (1970-71), 

mer positiv til bompenger og ber om at det blir utarbeidet forslag til retningslinjer for bompengeprosjekter i 

en egen stortingsmelding.  

 

I 1982 slår Høyesterett fast at bompenger innkreves på lik linje med offentlig avgift (Rt. 1982, side 929 

flg.). 

 

Krav om offentlig majoritetseierskap i Bompengeselskap som skal stå for bompengeinnkrevingen ble slått 

fast ved stortingsbehandlingen av St.meld. nr. 32 (1988-89) NVVP 1990-93. 

 

Bompenger gikk fra 1980-tallet med etablering av bomringer fra å være en ren ordning for hel- eller 

delfinansiering av offentlige vegprosjekter, til også være et transportpolitisk virkemiddel. Det ble etablert et 

skille mellom for bomringer med svakere krav til sammenheng mellom betaling og nytte, samt at samme 

innkrevingen kunne dekke finansieringen av flere prosjekter (bompengepakker). 

Bergen var den første bomringen i nyere historie og startet innkreving i 1986. Oslo fulgte etter i 1990 og 

Trondheim i 1991. I dag har de fleste større byene bomringer eller de er under planlegging. 

 

Med innføring av bomstasjoner i byområder medførte dette stor trafikk og lite areal. Dette førte til at man 

måtte finne nye måter å kreve inn bompenger på enn den gamle hvor man kun hadde bemannede boder 

hvor alle biler måtte stoppe. Bergen var det første bompengeprosjektet med åpne høykapasitets 

abonnementsfelt. Det ble gjort med kort (som var forhåndsbetalt for ubegrenset passeringer i en periode) 

som ble festet i vindusruten og man kunne kjøre gjennom uten å stoppe. Man måtte da ha 

stikkprøvekontroller for å ta de som ikke hadde kort eller hadde ugyldige kort. Man kunne i tillegg betale 

kontant eller med forhåndskjøpte kuponger.) 

 

1.3 Elektrifisering av bompengeinnkrevingen 
I 1987 ble det innført et system for elektronisk innkreving for abonnenter hos Ålesund og Giske Tunnel- og 

Bruselskap. (Anlegget ble satt i drift 20. oktober 1987.) Dette var verdens første bomstasjon i kommersiell 

drift med elektronisk innkreving ved normal kjørefart og med automatisk kontroll ved sniking. 

 

Dette markerte starten på en revolusjon innen bompengeinnkreving i Norge. Bomstasjon på Ranheim i 

Trondheim ble den neste, ett år senere i 1988.  

 

1.4 Milepæler for elektronisk bompengeinnkreving 
 

1990:  

Bomringen i Oslo (februar 1990) var en av verdens første bomringer med elektroniske brikker i 

abonnementsfelt. 856 MHz. Det første store systemet som brukte elektronisk innkreving med vanlig 

kjørefart som en måte å kreve inn bompenger. Hadde en miks av manuell og elektronisk innkreving. 

 

2000:  

Sykkylvsbrua var det første bompengeprosjektet som tok i bruk AutoPASS-standarden. 

 

2004:  

De første automatiske anleggene var: Bergen, Tønsberg og Gjesdal. Samordnet betaling i bomstasjoner 

etableres. Nye bompengeordninger ble utstyrt med automatisk innkreving og man startet med å bygge om 
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eksisterende bompengeordninger til denne løsningen. AutoPASS samordnet betaling ble innført nasjonalt 

så trafikantene kan få én samlet regning for bompasseringer i bomstasjoner hos flere bompengeselskap i 

Norge. 

 

2007:  

EasyGo-samarbeidet mellom Norge, Sverige og Danmark ble etablert. Dette muliggjør at trafikantene kan 

passere bomstasjoner hos flere bompengeselskap og forholde seg til en regning – nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

2015:  

Alle AutoPASS-anlegg ble automatiske ved automatiseringen av Svinesundsforbindelsen.  

 

2019: 

Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) trer i kraft.  

Forskriften muliggjør at utstedere kan tilby andre kommersielle tjenester sammen med betalingsformidling 

av bompenger og trafikantene kan velge hvilken utsteder de ønsker brikkeavtale med.  

 

2021: 

De første EETS-utstederne etableres i Norge. Disse må dekke minst fire land slik at trafikantene kan 

passere bomstasjoner i disse landene og forholde seg til en regning. 

 

2. Prinsipper for dagens ordning 

2.1  

2.2 Hjemmelsgrunnlag 
Hjemmel for innkreving og bruk av bompenger er gitt i veglova § 27 første til tredje ledd:  

«Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, 

fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan 

nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg 

og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane.  

Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsetje særskilde ordningar for bompengar i byområde, 

med takstar som er tilpassa dei særskilde behova i området, ut frå omsyn til transportløysingane i området, 

bruken av arealet, lokalmiljøet eller liknande. Ut frå behova kan det fastsetjast takstar som er baserte på 

køyretøya si vekt, påverkar val av reisemiddel, varierer ut frå tida på døgnet, varierer ut frå dei ulike 

køyretøya sine miljøeigenskapar eller liknande. Føresegnene om vilkår og bruk av bompengar i første ledd 

gjeld tilsvarande. Som del av ein plan om eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan 

bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtrafikk.  

Departementet kan i forskrift fastsetje mellombelse endra bompengetakstar til bruk i avgrensa periodar 

innanfor eksisterande bompengeordningar i byområde når det er fare for og ved overskriding av 

grenseverdiane for konsentrasjon av forureining i luft utandørs fastsett i forskrift med heimel i 

forurensningsloven § 9. Bruken av takstane føreset vedtak av kommunen og fylkeskommunen. Inntekter frå 

dei endra takstane skal gå til å nedbetale dei prosjekta som er prioriterte i bompengeordninga det gjeld. 

Departementet kan i forskrifta likevel fastsetje 8 føresegner om at inntekter frå dei endra takstane kan bli 

brukt til tiltak for å få ned trafikken i perioden det gjeld.»  

Med departementet menes her Samferdselsdepartementet. Vegmyndigheter for øvrig framgår av veglova § 

9. Veglova § 27 gjelder bare offentlige veger, og innebærer at alle forslag om bompenger på offentlig veg, 

både på riksveg, fylkesveg og kommunal veg, skal forelegges Stortinget. Definisjonen av offentlig veg er 
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gitt i veglova § 1. Bompenger på private veger er hjemlet i Veglov § 56. For disse vegene er kommunen 

beslutningsmyndighet. 

2.3 Bruk av bompenger 
Det er i Prop. 82 L (2016-2017) vist til at hovedmålet med § 27 er finansiering av infrastrukturtiltak 

uavhengig av prosjektets art. Bompenger kan i prinsippet brukes til finansiering av alle tiltak på som 

veglova hjemler, men i praksis er bruksområdet for bompenger likevel innsnevret til å omfatte planlegging 

og anlegg av veg. For å unngå bindinger utover bompengeperioden, blir det generelt ikke gitt tillatelse til å 

benytte bompenger til vedlikehold og drift av offentlige veger.  

I tillegg til de formål veglova vanligvis dekker er det i § 27 tatt inn en hjemmel til å benytte bompenger til 

investeringer i faste anlegg og installasjoner for skinnegående kollektivtrafikk, dersom det kan 

dokumenteres at dette vil gi et bedre transporttilbud enn om midlene brukes til tiltak på veg.  

Ved behandling av Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) ble det vedtatt en tilføyelse til veglova § 27 som åpner for at 

bompengeinntektene også kan anvendes til drift av kollektivtrafikk, jf. siste setning i § 27 andre ledd. 

Forutsetningen for slik bruk er at det skjer som «del av ein plan om eit heilskapleg og samordna 

transportsystem i eit byområde». I forarbeidet til lovendringen er det presisert at bompenger til driftstiltak 

for kollektivtrafikk må komme som et supplement til de ordinære offentlige tilskuddene.  

Ved behandling av Prop. 82 L (2016–2017) ble bestemmelsen om vegprising i vegtrafikkloven § 7a tatt 

vekk. I stedet ble det tatt inn en egen bestemmelse om bompenger i byer i veglova § 27. Bestemmelsen 

åpner for at det kan fastsettes særskilte ordninger for bompenger i byområdene, med takster som er tilpasset 

de særskilte behovene i området, ut fra hensyn til transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet 

eller lignende hensyn.  

 

Bruken av bompenger i de konkrete bompengeprosjektene framgår av den enkelte bompengeproposisjon, i 

innstilling fra Stortingets transportkomite og i prosjektavtalen som blant annet inkluderer 

utbyggingskostnader, finansieringskostnader og kostnader til innkrevingsutstyr.  

Også kostnader til bompengeinnkrevingen er omfattes av hjemmelen. Dette gjelder administrasjons- og 

driftskostnader, herunder vedlikehold og drift av innkrevingssystem. Bompengene skal også dekke 

kostnader knyttet til avvikling av bompengeprosjekter og fjerning av teknisk innkrevingsutstyr langs 

vegbanen. Bompengeselskapenes bruk av bompenger er hjemlet i de bilaterale bompengeavtalene mellom 

Samferdselsdepartementet og det enkelte bompengeselskapet. 

2.4 Nytteprinsippet 
Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som har ligget til grunn for 

bompengeinnkreving siden 1841. Det innebærer at de som betaler skal ha nytte av prosjektet bompengene 

finansierer. På samme måte må de som har nytte av prosjektet være med å betale. Dette blir likevel tolket 

slik at også de som får indirekte nytte av tiltaket, for eksempel gjennom bedre framkommelighet på det 

øvrige vegnettet i området, kan pålegges å betale bompenger. Betydningen av nytteprinsippet er 

understreket og tolkningen videreutviklet i følgende utgaver av Nasjonal Transportplan (NTP):  

– St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015  

– St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019  

– Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023  

– Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029  

Det stilles ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bomringer 

(finansieringen av bypakker skjer gjennom bruk av bomring). I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal 

Transportplan 2018-2029 er det innført begrepet «utvidet nytteprinsipp». Nytteprinsippet skal her forstås i 

vid forstand ved at også tiltak for gange, sykkel og kollektivtrafikk kan finansieres med bompenger dersom 
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de gir nytte for betaler. Dette prinsippet skal også ligge til grunn dersom gjennomgangstrafikk skal betale 

bompenger. Etablering av bompengeinnkreving på en strekning kan medføre trafikklekkasje over på 

sidevegnettet. Dette kan være uheldig både av hensyn til miljø og sikkerhet, og svekker i tillegg 

finansieringsgrunnlaget for det aktuelle prosjektet.  

Bompengeinnkreving på sidevegnettet kan bidra til å redusere ulempene, men gir samtidig mindre grad av 

samsvar mellom nytte og betaling for trafikantene. Det skal derfor kun åpnes for å kreve inn bompenger på 

sidevegnettet dersom innkrevingen på den nye vegen fører til vesentlig økt trafikk på sidevegen, forringer 

trafikksikkerheten og miljøet. For å redusere trafikksikkerhets- og miljøproblemer på det øvrige vegnettet, 

bør det legges til rette for at flest mulig benytter den nye vegen. 

I praksis er det bomplasseringen som først og fremst ivaretar nytteprinsippet i et innkrevingsopplegg. 

Takst- og rabattsystemet ivaretar behovet for differensiering av betalingen mellom ulike kjøretøy. 

2.5 Initiativ til bompengeinnkreving 
Initiativ til et bompengeprosjekt kan komme fra lokalt hold. Vegeier kan stimulere slike initiativ hvis det 

aktuelle prosjektet vil bidra til utvikling av et godt transportsystem, vil ha god samfunnsøkonomisk nytte, 

og vil være mulig å finansiere helt eller delvis med bompenger. Det skal være lokalpolitisk tilslutning til 

bompengeprosjekter som fremmes for behandling i Stortinget.  

Figuren nedenfor viser det prinsipielle saksgangen for riksvegprosjekter fra det lokale initiativet frem til en 

beslutning i Stortinget. Det vil kunne være noe ulike prosesser som følges avhengig av hvem som er 

byggherre. Prosjekter som gjennomføres i regi av Statens vegvesen er underlagt krav til KS2, mens Nye 



 

Forhold og regulering av bompengesektoren 

Vedlegg 1-2 til KVU Problemanalyse og dagens situasjon  

Side: 8 av 21 

Versjon: 1.3 

 

Skatteetaten og Statens vegvesen    Vedlegg 1-2 Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger 
 

 

 
 
 

Veier AS ikke er underlagt et slikt krav. Dette vil medføre ulikheter i tidsplanleggingen. I tillegg vil 

følgende faktorer kunne spille en rolle:  

• Størrelsen / kompleksiteten på bompengeprosjektet  

• Når på året den lokalpolitiske behandlingen kan skje  

• Når på året utkast til stortingsproposisjon sendes til Samferdselsdepartementet 

 

Figur 1  Prinsipielle saksgangen fra det lokale initiativet frem til en beslutning i Stortinget 
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2.6 Ulike typer bompengeprosjekt  
Hva som skal (del-)finansieres med bompenger kan ha forskjellig formål og sammensetting.  

Strekningsvise prosjekter gjelder utbygging av lengre sammenhengende vegstrekninger eller som blir 

utbygd etappevis.  

Bompengepakker består av flere utbyggingsprosjekter og tiltak som har innvirkning på hele 

transportinfrastrukturen i et avgrenset område, og som til sammen bidrar til økt framkommelighet. Dette 

kan være en vegpakke eller en bypakke.  

Vegpakker kan være en parsellvis utbygging av en vegstrekning eller delvis utbygging av flere ulike 

vegstrekninger i et avgrenset område. Bypakker kan bestå av ulike tiltak på veg, men kan også gjelde tiltak 

for å styrke kollektivtrafikken slik at dette avlaster vegnettet og øker framkommeligheten for bilistene i et 

byområde. 

2.7 Innkreving  
Innkreving av bompenger for (del-)finansiering av en utbygging skal foregå i automatiske 

innkrevingspunkt på veg (bomstasjon). Et bomsnitt kan bestå av en eller flere bomstasjoner.  

Plasseringen av bomstasjonen/bomsnittet skal ivareta nytteprisnippet. Bomring er en serie 

bomstasjoner/bomsnitt plassert rundt et byområde på en slik måte at det ikke er mulig å passere gjennom 

ringen uten å betale. Innkreving av bompenger kan foregå etter, parallelt med eller før utbyggingen av 

bompengeprosjektet. Disse innkrevingsperiodene kalles henholdsvis etterskuddsinnkreving, 

parallellinnkreving og forhåndsinnkreving.  

Etterskuddsinnkrevingen starter når vegen åpnes for trafikk. Fordelen med denne løsningen er at 

trafikantene betaler for et gode de får umiddelbar nytte av. Ulempen er påløpte rentekostnader i 

byggeperioden som også må dekkes opp av bompengeinnkrevingen.  

Ved parallellinnkreving blir bompenger krevd inn samtidig med utbyggingen. Ofte innebærer dette redusert 

lånebehov for bompengeselskapet og derigjennom lavere rentekostnader som må dekkes opp gjennom 

bompengeinnkrevingen. Ulempen er at trafikantene må betale for et prosjekt som de ikke får umiddelbar 

nytte av. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 slår fast at etterskuddsinnkreving 

skal være hovedregelen. Det slås videre fast at parallellinnkreving kun bør tillates i begrenset omfang, med 

unntak av bypakker med bomring. Innretningen må likevel være slik at nytteprinsippet kan forsvares.  

Dessuten videreføres dagens praksis med parallellinnkreving ved ferjeavløsningsprosjekter. I 

ferjeavløsningsprosjekter blir parallellinnkreving sjelden brukt alene, men i kombinasjon med forhånds- 

og/eller etterskuddsinnkreving.  

Med forhåndsinnkreving menes innkreving av bompenger før utbygging settes i gang. Dette er gjort på en 

del ferjesamband der ferjen skal erstattes av det planlagte utbyggingsprosjektet, eller der ferjestrekningen 

skal innkortes. For andre typer bompengeprosjekter er forhåndsinnkreving ikke vanlig. Forhåndsinnkreving 

må vanligvis kombineres med parallell- og etterskuddsinnkreving. Fordelen med forhåndsinnkreving er at 



 

Forhold og regulering av bompengesektoren 

Vedlegg 1-2 til KVU Problemanalyse og dagens situasjon  

Side: 10 av 21 

Versjon: 1.3 

 

Skatteetaten og Statens vegvesen    Vedlegg 1-2 Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger 
 

 

 
 
 

lånekostnadene reduseres. Ulempen er at trafikantene må betale for et prosjekt før de eventuelt får nytte av 

det.  

2.8 Aktører innen bompengesektoren 
Følgende aktører inngår i planarbeidet og gjennomføringen av et bompengefinansiert prosjekt: 

Tabell 1 Aktører i bompengesektoren 

Aktør Ansvar 

Kommune/fylkeskommune Generer bompengefinansiering gjennom lokalpolitiske vedtak, samt gir 

tilslutning til endelig forslag til opplegg. 

Fylkeskommunen(/kommuner) bindende vedtak om å stille garanti overfor 

bompengeselskapets lånegivere. 

Oppdragsgiver Dette gjelder fylkeskommunene, Nye Veier AS og Statens vegvesen.  

Utarbeider faglig grunnlag for lokalpolitisk behandling og fremmer forslag 

til departementet.  

Står for utbyggingen og har rett til å rekvirere midler fra et 

bompengeselskap  

Bompengeselskap Bidrar inn i planprosessen med uttalelsesrett/ rådgiver om bomplassering 

(ivaretakelse av nytteprinsippet) 

Stiller midler til disposisjon for Oppdragsgiver. Innkrever av bompenger. 

Vegdirektoratet Kvalitetssikrer av planprosessen 

Gir tillatelse til bompengeinnkreving under forutsetning av at det stilles 

midler til disposisjon overfor en oppdragsgiver.  

Takstmyndighet 

Statens vegvesen 

v/Transport og samfunn 

Er gjennom sitt systemeierskap ansvarlig for forvaltningen og utviklingen 

av systemet, slik det til enhver tid understøtter de behovene Statens 

vegvesen, bompengeselskapene og utstederne har. 

Enheten forvalter AutoPASS samvirke gjennom AutoPASS forum hvor 

hensikten er å god informasjonsdelingen på tvers av aktørene. 

Ansvarlig for oppfølging av den daglige driften. 

Utsteder Rett til å inngå brukeravtaler med bilister og derigjennom kreve inn 

bompenger på vegne av bompengeselskapene.  

Forholdet til bompengeselskapene er regulert gjennom bilaterale avtaler. 
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2.9 Regulering av bompengesektoren 
Bompengesektoren er i all hovedsak regulert gjennom bilaterale avtaler. Unntaket er utstedervirksomheten 

som er regulert i egen forskrift. I tillegg er takstfastsettelse ved bompengeinnkreving på TEN-T nettet 

regulert i Forskriften får anvendelse for innkreving av bompenger fra godskjøretøy med tillatt totalvekt 

over 3 500 kg på TEN-T-veger og motorveger med unntak av slike veger i byområder. Krav om bruk av 

brikke for de fleste tunge kjøretøy er regulert i Forskrift om krav til bruk av obligatorisk brikke i 

motorvogner over 3 500 kg. I tillegg regulerer Forskrift om betaling av bompenger hvem som er pliktig til 

å betale bompenger. Forskriften kommer til anvendelse for trafikanter uten brukeravtale med en utsteder.  

Staten har inngått avtale med 5 fylkeskommunale aksjeselskaperselskaper som skal sikre finansieringen av 

investeringer på det offentlige vegnettet mot tillatelse til bompengeinnkreving (bompengeselskaper). 

Bompengeprosjektene fordeles på bompengeselskapene ut fra prosjektenes regionale tilhørighet.   

Bompengeavtalen gir enkelte innstrammende føringer for driften i forhold til aksjelovens bestemmelser. 

Avtalen legger spesielt vekt på at det ikke må forekomme kryssubsidiering mellom utgifts- og 

inntektsstrømmene for de ulike bompengeprosjektene. 

Når stortinget har vedtatt at et prosjekt skal (del-)finansieres med gjennom bruk av bompenger, inngår 

staten en avtale med det bompengeselskapet som er etablert i området planlagte infrastrukturinvesteringer 

skal gjennomføres (benevnt som prosjektavtale). Gjennom denne avtalen forplikter selskapet seg til å stille 

med midler til utbyggingen mot retten til bompengeinnkreving etter fastsatte rammer for dette ved 

stortingsbehandlingen. Gitte rammer for innkrevingen er bomstasjonsplassering, varighet for innkrevingen 

og takst- og rabattsystem.  

På bakgrunn av inngått prosjektavtale tilbyr bompengeselskapet en avtale mot aktuell utbygger 

(oppdragsgiver) om finansiering (benevnt som finansieringsavtale). Dette avtalen regulerer og setter 

rammene for oppdragsgivers rett til rekvirering av midler fra bompengeselskapet, samt varslings- og 

samhandlingsrutiner mellom partene i forbindelse med bompengeselskapets etablering av 

innkrevingssystemet (bomstasjonene). På bakgrunn av avtalte rekvireringsplaner, inngår 

bompengeselskapet avtaler på kredittmarkedet slik at forpliktelsene gjennom finansieringsavtalen blir 

oppfylt.  

Bompengeselskapenes innkreving går i all hovedsak til nedbetaling av lån. Det er vanlig at 

bompengeselskapet har garantier fra berørte fylkeskommuner for sine låneopptak. Dette har blitt begrunnet 

med at selskapet skal få best mulig lånebetingelser og dermed kan holde lavest mulig takst overfor 

bilistene. De fleste prosjektene er kun delfinansiert med bompengebidrag. I plansammenheng gjøres det 
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beregninger av takstene og avvisninger hvor det ofte søkes å optimalisere bompengebidraget. I så måte kan 

det sies at garantiene bidrar til at en større andel av bompengene går til bygging av veg.   

Bompengeselskapene har også bilaterale avtaler mot den enkelte utsteder. Disse er imidlertid ikke avhengig 

av prosjekt. Bompengeselskapene står selv for faktureringen av passeringer i egne anlegg når bilisten ikke 

har brukeravtale med en utsteder. 

3. Takstsystemet 
Som vist til i pkt. 2 skal også takstsystemet ivareta nytteprinsippet. Vegdirektoratet er delegert ansvaret for 

å fastsette takstretningslinjer. 

Takstretningslinjene er rammene for takst- og rabattstrukturen for bompengeinnkreving på offentlig veg. 

Takstretningslinjene er fastsatt på bakgrunn av bestemmelser og føringer gitt av Stortinget og 

Samferdselsdepartementet. 

Rammene for takstopplegget for det enkelte prosjektet inngår i avtaleforholdet mellom staten og 

bompengeselskapet. Dette likevel slik at bompengeselskapet må søke takstmyndigheten om fastsetting av 

takstene som til enhver tid skal gjelde (grunntakstene). Takstene fastsettes som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven og kunngjøres før de trer i kraft. Samferdselsdepartementet er klageinstans. 

3.1 Gjennomsnittstakst  
Med gjennomsnittstakst menes gjennomsnittlig inntekt pr. passering når det tas hensyn til effekten av 

rabatter, fritak og kjøretøysammensetningen.  

I grunnlagsdokumentene for en bompengesak skal gjennomsnittstaksten for prosjektet legges til grunn for 

beregninger av framtidige inntekter, mens det gis et anslag på de grunntakstene som vil gjelde i den enkelte 

bomstasjonen.  

For hvert prosjekt fastsettes en gjennomsnittstakst som skal gjelde for bompengeinnkrevingen ved 

stortingsbehandlingen av saken. Gjennom stortingsbehandlingen fastsettes også øvrige rammer for takst- og 

rabattopplegget for innkrevingen. Dette gjelder det relative forholdet mellom takstgrupper, det relative 

forholdet for takstene mellom bomstasjoner (gjelder i prosjekter med flere bomstasjoner der takstene er 

ulike), fritaksordninger og rabatter, herunder for nullutslippskjøretøy. Dette er føringer som 

bompengeselskapet senere må for holde seg til i det enkelte innkrevingsprosjektet.  

Det at en opererer med gjennomsnittstakst er for å gi bompengeselskapet som stiller midler til rådighet for 

utbygging av offentlig veg, rammer for å sikre inntekter i tråd med det som er forutsatt ved 

stortingsbehandlingen av saken. Altså kan bompengeselskapet justere takstene slik at gjennomsnittlig 

inntekten pr passering er i tråd med det som er fastsatt, uavhengig av hva trafikksammensetningen i 

anlegget blir. For bompengeselskapet vil det likevel være økonomisk risiko knyttet til finanskostnadene og 

total trafikk i anlegget. For å redusere denne økonomiske risikoen er bompengeselskapene i tillegg gitt 

tillatelse til å søke om en økning i gjennomsnittstaksten på inntil 20 pst og/eller utvidelse av 

innkrevingstiden på 5 år. Det siste gjelder likevel ikke i innkrevinger knyttet til pakker med 

porteføljestyring. I denne typen prosjekt vil midlene som stilles til rådighet fra bompengeselskapets side 



 

Forhold og regulering av bompengesektoren 

Vedlegg 1-2 til KVU Problemanalyse og dagens situasjon  

Side: 13 av 21 

Versjon: 1.3 

 

Skatteetaten og Statens vegvesen    Vedlegg 1-2 Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger 
 

 

 
 
 

være tilpasset selskapets nettoinntekter. Ved lavere inntekter for bompengeselskapet enn beregnet i 

grunnlagsdokumentene, gjenspeiles dette i færre gjennomførte prosjekter for oppdragsgiver.  

Som vist til ovenfor er det innført rabatter for nullutslippskjøretøy. Som virkningen av andre rabatt- og 

fritaksordninger, vil virkningen av rabatten for nullutslippskjøretøy bli justert i forhold til fastsatt 

gjennomsnittstakst gjennom økning i grunntakstene. 

3.2 Takstgrupper  
Det benyttes to takstgrupper:  

• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori 

M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. M1 er biler for persontransport med maksimum åtte 

sitteplasser i tillegg til førersetet og omfatter bobiler, campingbiler og enkelte større personbiler.  

• Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 

med elektronisk brikke og gyldig avtale Det skal ikke betales bompenger for tilhenger.  

Kjøretøy i takstgruppe 2 skal som hovedregel betaler det dobbelte av grunntakst for kjøretøy i takstgruppe 

1, men med mulighet for lokale tilpasninger. Forslag om at kjøretøy i takstgruppe 2 skal betale mer enn 

dobbelt takst må begrunnes særskilt i hvert tilfelle. Høyere takst for kjøretøy i takstgruppe 2 enn i 

takstgruppe 1 begrunnes ut fra tungbiltrafikkens dimensjonerings- og vegstandardbehov og derigjennom 

større nytte av ny veg enn lette kjøretøy.  

3.3 Miljødifferensiering  
Etter Veglova § 27 andre ledd kan det i byområder fastsettes bompengetakster på bakgrunn av kjøretøyets 

miljøklasse. Innenfor takstgruppene beskrevet over legges følgende takstklasser til grunn for 

takstdifferensiering:  

Takstgruppe 1:  

• Nullutslipp  

• Ladbar hybrid  

• Andre (bensin, gass, etanol etc.)  

• Diesel  

Takstgruppe 2:  

• Nullutslipp  

• Ladbar hybrid  

• Euro VI  

• Pre- Euro VI 

• Gass  

Inndelingen av takstklasser var med utgangspunkt knyttet til motoregenskaper og lokalt utslipp av partikler 

og NOx. Etter flere høringsrunder og politisk behandling ble det innført takstklasser etter drivstofftype for 

takgruppe 1. Takstklassen ladbar hybrid kom også inn på denne måten. Det er likevel slik at det foreløpig 

er ingen som har tatt i bruk takstklassen ladbar hybrid. En forutsetning for inndelingen i takstklasser er at 

dette er kjente egenskaper med et kjøretøy som enkelt kan sjekkes mot Autosys. 

Samferdselsdepartementet har åpnet for at lokale myndigheter bestemmer hvilke takstklasser de vil benytte 

og kan foreslå endringer i takstene pr takstklasse og mellom bomstasjoner når de ønsker det. I tillegg kan 

det gis lokale fritak innenfor takstklassen nullutslippskjøretøy. Det er likevel slik at det er 

bompengeselskapet som eier bompengeinnkrevingen og må derfor sikre at fastsatt gjennomsnittstakst ikke 

blir overskredet. Ikke minst må bompengeselskapet ha kontroll over at det ikke tillates rekvirert mer penger 

fra selskapet enn det som kan finansieres med bompengeinntektene i løpet av innkrevingens levetid. Dette 
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betinger at lokale myndigheter kan fremlegge prognoser på forventet trafikkutvikling på takstklassenivå i 

løpet av innkrevingsprosjektets levetid som følger av takstfastsettelsen. 

3.4 Tidsdifferensiering  
Tidsdifferensiering av takster kan innføres som trafikkregulerende tiltak i byområder, jf. veglova § 27 annet 

ledd. Tiltaket innebærer at det fastsettes ulike takster for ulike tider på døgnet for å ta hensyn til behov for å 

styre trafikkstrømmene.  

3.5 Rabatter  
3.5.1 Brikkerabatter  

I Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) ble det innført en generell rabatt på 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 

1 som er utstyrt med elektronisk brikke og gyldig avtale. Hensikten er at flest mulig skal inngå brukeravtale 

med en utsteder. Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1 da de fleste kjøretøyene i takstgruppe 2 er 

omfattet av forskriften som setter krav om obligatorisk bruk av brikke for tunge kjøretøy på det offentlige 

vegnettet i Norge. 

3.5.2  Nullutslippskjøretøy  
Nullutslippskjøretøy er definert som kjøretøy som kun drives av elektrisitet eller hydrogen. Disse 

kjøretøyene er registrert med egne drivstoffkoder i vognkortet. Ved stortingsbehandlingen av Prop. 87 S 

(2017-2018), jf. Innst. 380 S (2017-2018) ble det fastsatt en ordning som åpner for at nullutslippskjøretøy 

kan belastes med bompenger. Nullutslippskjøretøy vil etter dette belastes mellom 0-50 prosent av taksten 

for konvensjonelle kjøretøy i begge takstgrupper. Nullutslippskjøretøy uten gyldig brukeravtale og brikke 

belastes ordinær takst innen kjøretøyets respektive takstgruppe med unntak av bypakker med 

miljødifferensierte takster der det er gitt egen taksklasse for disse kjøretøyene. 

3.5.3 Passeringstak  
Med passeringstak menes en ordning med tak for antall passeringer pr. kjøretøy som det skal betales 

innenfor en kalendermåned. Et passeringstak er en storbrukerrabatt som vil sikre at enkelte trafikanter ikke 

får en urimelig høy økonomisk belastning. Rabatten betinger brukeravtale og brikke. 

3.5.4 Timesregel  
Det kan settes en øvre grense for antall passeringer pr. kjøretøy det skal betales for innen en time 

(timesregel) i bomringer. Hensikten med å benytte timesregel er at slike ordninger kan redusere ulempene 

for trafikanter som har et reisemønster som medfører uforholdsmessig mange passeringer, for eksempel i 

forbindelse med transport til og fra barnehage nær en bomstasjon/bomsnitt. Egentlig er timesregelen et 

virkemiddel for å «finjustering av nytteprinsippet» der vegsystemet gjør dette vanskelig i forhold til 

plassering av bomstasjonene. Ordningen betinger brukeravtale og brikke. 

3.6 Fritaksordninger  
I takstretningslinjene er det trukket opp klare grenser for hvilke trafikantgrupper som skal gis fritak. Hvilke 

fritak som gjelder for det enkelte prosjekt skal gå fram av taksvedtaket som igjen gjenspeiler det stortinget 
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har sluttet seg til ved behandlingen av prosjektet. Alle fritaksordninger betinger brukeravtale og brikke. 

Følgende grupper kan etter takstretningslinjene søke fritak for betaling av bompenger:  

3.6.1 Utrykningskjøretøy  
Fritaket gjelder etter søknad alle uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste. Som 

utrykningskjøretøy regnes alle kjøretøy som er definert som dette i vognkortet og Autosys.  

3.6.2 Rutegående kollektivtransportkjøretøy  
Fritaket kan innvilges etter søknad, for kollektivtransport med løyve etter Yrkestransportforskriften § 2b. 

Rutegående kollektivtransportkjøretøy har ikke krav på fritak i enkelte ferjeavløsningsprosjekter.  

3.6.3 Forflytningshemmede  
Bompengeselskapet kan etter søknad innvilge fritak for forflytningshemmede i bomringer. Fritaket gjelder 

ikke i øvrige bomstasjoner. Innehavere av parkeringstillatelse med gyldighet på minst to år i henhold til 

forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis fritak. Fritaksordningene betinger bruk av 

elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Fritaket er knyttet til én bil.  

Fritaket for utrykningskjøretøy og rutegående kollektivkjøretøy ble i sin tid innført da det var manuell 

innkreving og for at disse kjøretøyene ikke skulle bli heftet i bomstasjonene. Fritak av denne typen som har 

blitt innført er vanskelig å få avviklet. Fritaket for forflyttingshemmede ble i sin tid gitt for at man mente at 

disse ikke hadde mulighet til å benytte kollektivtilbudet i byene og fritaket ble begrunnet ut fra 

nytteprinsippet. Fritak er en ordning som er kostbart for bompengeselskapene å forvalte.  

4. Bypakker  
Som vist i pkt. 2.2 ble det ved stortingsbehandlingen av Prop. 82 L (2016–2017) tatt inn en egen 

bestemmelse om bompenger i byer i veglova § 27, andre ledd, jf. pkt. også 2.1. Bestemmelsen åpner for at 

det kan fastsettes særskilte ordninger for bompenger i byområdene, med takster som er tilpasset de 

særskilte behovene i området, ut fra hensyn til transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet 

eller lignende hensyn. Dette likevel slik at finansierings er hovedformålet med bompengeinnkrevingen. Som 

departementet skriver i Prop. 82 L (2016–2017): «…regulering av trafikk på vegifrastrukturen må kome 

som ein moglegheit i tillegg, ….». Departementet påpekte dette på bakgrunn av at flere høringsinstanser 
påpekte konflikten mellom bompengeordningen som et finansielt verktøy og bruken av ordningen til 
trafikkregulerende tiltak. 
 
Bypakke er benevnelsen på en rekke tiltak i et byområde som skal (del-)finansieres med bompenger. 

Bompengeinnkreving skjer i all hovedsak gjennom en bomring, dvs. en serie bomstasjoner/bomsnitt 

plassert rundt et byområde på en slik måte at det ikke er mulig å passere gjennom ringen uten å betale og 

der det indirekte nytteprinsippet gjelder. Innkreving av bompenger foregår som oftest parallelt med 

utbyggingen av planlagte bompengeprosjekter.  

 

Det er fortsatt bompengeselskapet som gis retten til bompengeinnkrevingen. Rammene for 

bompengeselskapets innkreving legges gjennom stortingets tilslutning til en gjennomsnittstakst for 

prosjektet. I tillegg skal det relative forholdet mellom takstgruppe 1 og 2 opprettholdes. 

Bompengeselskapets forpliktelser overfor oppdragsgiversiden (utbyggingen) er begrenset til innkrevingens 

nettoinntekter. Virkemidler som lokalt kan benyttes til regulering av trafikk er ordningen med 

tidsdifferensierte takster, dvs. ulike takster pr takstgruppe ut fra tidspunkt på dagen, jf. pkt. 3.4 og 

miljødifferensiert takstopplegg, jf. pkt. 3.3. 

 

Før bompengeselskapet søker takstmyndigheten om takstjusteringer, må dette ha tilslutning fra 

oppdragsgiversiden i bypakken. Dialogen mellom partene om takster skal tas i dialogen om 

rekvireringsplanene. Det er gjennom denne dialogen lokale parter i bypakken kan spille inn sine ønsker om 

endringer i takstopplegget for regulering av trafikk. Endringer dette medfører for bompengeselskapets 
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inntektsstrømmer vil gjenspeiles i planen for omfanget av rekvireringer. Mindre trafikk i bomringen 

medfører ofte lavere rekvireringspotensiale, mens økt trafikk kan øke bompengebidraget fra 

bompengeselskapet.  

 

Det skal etableres en styringsgruppe for bypakker. Styringsgruppens oppgave er å prioritere prosjekt 

innenfor planlagt portefølje ut fra den planen for rekvireres som er avtalt med bompengeselskapet.  

  

5. Innkrevingssystemet 

5.1 Ansvarsfordeling 
I forbindelse med bompengereformen gjelder følgende ansvarsdeling for etablering, forvaltning og drift av 

innkrevingssystemer for bompengeprosjekter.  

Vegdirektoratet 

• Sette krav til funksjonalitet ved det tekniske utstyret  

• Godkjenne utstedernes brikker og utveksling av bompengedata   

• Godkjenne at utstedernes brukeravtale følger minimumskravene 

• Godkjenne bompengeselskapenes vegkantutstyr  

• Føre tilsyn med bompengeselskap og utstedere  

 

Statens vegvesen v/Transport og samfunn  

• Ansvarlig for drift av de sentrale IKT-løsningene (kjerneløsningen)1  

• Lede det daglige behovet for koordinering  

Bompengeselskapet (operatør)  

• Har ansvaret for å etablere, eie og drive innkrevingssystemet. Dette inkluderer vegkantutstyr for det 

enkelte bompengeprosjekt og et innkrevingssystem for bompenger (operatørløsning) for 

bompengeprosjektene som selskapet administrerer.  

• Ansvarlig for å fakturere passeringer for brukere uten avtale/brikke og fakturere utsteder, basert på 

transaksjoner mottatt fra kjerneløsningen.  

Utstedere 

• Inngår avtale med brukerne og fakturerer disse basert på transaksjoner mottatt fra kjerneløsningen. 

5.2 Grunnprinsipper for AutoPASS-systemet  
Bompengeinnkrevingen i Norge på offentlig veg er basert på AutoPASS-systemet. I det følgende er det 

søkt å gi en kort oversikt over hva som skjer ved passering av et innkrevingspunkt med og uten 

 

 
1 Jf. SDs brev av 17.03.17 er intensjonen at ansvaret for kjerneløsningen skal overtas av de regionale 

bompengeselskapene. Dette fordrer at de regionale bompengeselskapene inngår et forpliktende samarbeid om dette.  
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brukeravtale og brikke. Innkrevingspunktet kan enten framstå som en bomstasjon eller ved betaling på 

ferje. 

5.2.1 Brukere med avtale/brikke 
1. Bruker inngår brukeravtale om brikkebetaling med en utsteder, mottar brikke for montering i 

kjøretøyets frontvindu  

2. Kjøretøyet passerer et innkrevingspunkt som registrerer passeringen (kamera og/eller brikkeleser) og 

sender den til kjerneløsningen for identifisering og prising. 

3. Hvis kjøretøyet har en gyldig brukeravtale/brikke sendes transaksjonen til utsteder som fakturerer 

brukeren. Transaksjonen sendes også til bompengeselskapet som fakturerer utsteder.  

5.2.2 Brukere uten avtale/brikke  
1. Kjøretøyet passerer innkrevingspunkt hvor teknisk utstyr (kamera) registrerer passeringen og sender 

den til kjerneløsningen for identifisering og prising. 

2. Kjerneløsningen sender ferdig priset transaksjon til bompengeselskapet som fakturerer kjøretøyets eier.  

5.2.3 Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy uten brukeravtale og 

brikke 
En rekke utenlandske kjøretøy som kommer til Norge har brukeravtale og brikke med en utsteder godkjent 

i Norge. Spesielt gjelder dette tunge kjøretøy som følge av Forskrift om krav til bruk av obligatorisk brikke 

i motorvogner over 3 500 kg. Utenlandske kjøretøy uten brikke vil, på samme måte som for norske 

kjøretøy uten brikke, identifiseres via bilderegistering.  

Innkrevingen fra utenlandske kjøretøy uten brukeravtale/brikke foretas via en felles ordning etablert av 

bompengeselskapene.   
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5.3 Delsystemer, arkitektur og samspill  
Bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014-2015) medførte et behov for endring av systemarkitekturen. Det 

nye innkrevingssystemet består av følgende ulike hoveddeler med ulike ansvarsforhold:  

• Systemer som er felles for alle AutoPASS-anlegg (Nasjonal kjerneløsning). Her inngår AutoPASS IP 

(Identifikasjon og Prising), bildedatabasen (ImageDB) og AutoPASS HUB (sentral for datautveksling).  

• Systemer for operatørfunksjoner, det vil si Vegkant og operatørløsninger for innkreving. 

• Utstederløsninger for brikker, brukeravtaler og innkreving. 

 

Figur 2 Forenklet systemarkitektur i ny løsning viser overordnet arkitektur med systemene og grensesnittene 

som inngår i ny løsning, inkludert hvilke moduler/funksjoner som AutoPASS IP inneholder. 

 

Figur 2 Forenklet systemarkitektur i ny løsning 

Virkemåte og overordnet dataflyt kan på en forenklet måte beskrives slik:  

• Utsteder(e) sender oversikt over gyldige brikkenumre med tilknyttede registreringsnumre til AutoPASS 

IP, som sammenstiller en statusliste ut fra de mottatte data. Statuslisten med gyldige 

brikker/registreringsnumre sendes så til Vegkant via AutoPASS HUB. Passeringer og bilder registreres 

i Vegkant og sendes via AutoPASS HUB til AutoPASS IP. Her blir passeringene identifisert (brikke 

og/eller registreringsnummer) og priset. Fra AutoPASS IP blir avtalepasseringer sendt til riktig utsteder 

for innkreving fra bruker og til riktig operatør for innkreving fra utsteder, mens passeringer for kjøretøy 

uten avtale kun sendes til operatør (bompengeselskapet eller et ferjeselskap godkjent som operatør i 

AutoPASS Samvirke) for innkreving fra eier.  

• All utveksling av passeringer, bilder og statuslister skjer gjennom AutoPASS HUB. 
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5.4 Systemarkitektur 

 
 

Datafangsten i AutoPASS skjer ute på alle bomstasjonene via systemet Vegkant. Nye stasjoner blir 

anskaffet fortløpende på anbud av Operatørselskapene etter behov og en felles kravspesifikasjon. 

 

Passeringer blir detektert av Vegkant via radiobølger (DSRC) og AutoPASS bombrikker i hvert kjøretøy, 

og/eller ved at det blir tatt bilde både foran og bak på kjøretøyet. Kjøretøyenes registreringsnumre og 

landkode blir da registrert via en automatisk gjenkjenningsprosess (lokal ANPR). 

 

Passeringsdata blir konsentrert/samlet og oversendt fra Vegkant til AutoPASS HUB hvert 15/60/120 

minutt, der data videresendes fra AutoPASS HUB til AutoPASS IP, identifiserings- og regelmotoren for 

prising i AutoPASS kjernesystemer. 

 

AutoPASS Kjerne består av AutoPASS HUB, AutoPASS IP, bildedatabasen og sentral ANPR/MIR. Alt 

kjører på en private cloud løsning . Alle delene av systemet er driftet av eksterne systemleverandører. 

 

I AutoPASS IP blir passeringene identifisert ut fra brikkenummer eller registreringsnummer (dersom det er 

bildepassering) og så undersøkt om det er gyldig avtale i IP sitt avtaleregister (AutoPASS brikke knyttet til 

et registreringsnummer), for deretter prising av passeringen i henhold til reglene for takst, rabatt og fritak 

som gjelder på det enkelte bomanlegg. 

 

Ferdig priset passeringer sendes så via AutoPASS HUB til Utsteder med kopi til Operatør 

(avtalepasseringer) og Operatør (passeringer uten avtale) for innkreving. 

 

Utstederne har egne avtaleregistre med kundenes navn og adresse, mens Operatørene slår opp eierinfo i 

kjøretøyeregistre for å finne fakturamottaker. 
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6. Personvern  
Utveksling av passeringsdata fra AutoPASS-systemet er restriktivt og kan ikke gis til eksterne aktører. 

Unntak for dette gjelder enkelte offentlige instanser med hjemmel til dette som f.eks. politiet. 

Bompengesektoren forholder seg til Personopplysningsloven av 2018 (GDPR – General Data Protection 

Regulation).  

Personopplysningsloven legger følgende føringer for aktørene i bompengesektoren:  

• Dataminimalisering - det skal være et forretningsmessig behov for å registrere og behandle persondata, 

og slike data skal slettes så snart dette behovet ikke lenger er til stede. 

• Sikre at persondata lagres og deles sikkert.  

• Gi den registrerte bedre kontroll over egne opplysninger.  

Etter Personopplysningsloven har behandlingsansvarlige selskaper et sjølvstendig ansvar for å gjøre seg 

kjent med loven, og selskapet må kunne dokumentere sine interne rutiner med hensyn til saksbehandling og 

sikkerhet.  

7. Nøkkeltall fra den norske bompengevirksomheten 
I 2020 stilte bompengeselskapene til sammen 14 mrd. kr til disposisjon for oppdragsgiverne (utbyggere av 

offentlig veg). Med unntak av pakker med parallellinnkreving er dette knyttet til investeringer der 

innkrevingen enda ikke er startet. Anslag for 2022 tilsier at Bompengeselskapenes bidrag vil øke til 15,2 

mrd. kr. 

 

Rapporteringen fra bompengeselskapenes drift fra 2020 viser:  

• Det var 342 bomstasjoner i drift fordelt på 66 ulike bompengeprosjekt med om lag 740 innkrevingsfelt. 

I tillegg var det innkreving på syv ferjestrekninger.  

• Det var det til sammen 986 mill. passeringer i norske bomanlegg tilknyttet AutoPASS-systemet.   

• Totale bompengeinntekter: 11,5 mrd. kr  

• Bompengeselskapenes driftskostnader var på til sammen 1 008 mill. kr, dvs. et gjennomsnitt på 1,02 kr 

pr passering  

• Ved utgangen av 2021 hadde de norske bompengeselskapene en samlet gjeld på 61 milliarder kr  

 

Av alle passeringene i 2020 var 89,7 pst. knyttet til en brukeravtale. 

 

Som vist til i pkt. 2.8 er bompengeselskapenes gjeld overfor kreditorene knyttet til garantier fra 

fylkeskommuner (og i noe grad kommuner). Dette innebærer at bortfall av inntekstgrunnlaget for 

bompengeselskapene kan få svært alvorlige konsekvenser for fylkeskommunene og enkelte kommuner. 
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