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Fritak for betaling av bompenger i bomringer for forflytningshemmede
Ifølge gjeldende takstretningslinjer har forflytningshemmede med parkeringstillatelse i
henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, fritak for betaling av
bompenger i bomringer. Fritaket gis kun når parkeringstillatelsen er utstedt med en varighet
på minst 2 år. Innehaverne av parkeringstillatelsen må sende kopi av parkeringstillatelsen til
bompengeselskapet de har avtale med for å få innvilget betalingsfritak.
Det er vedtatt å endre på utformingen av parkeringstillatelsene. Endringen medfører at
kommunene i en overgangsperiode fra 1. januar 2017 til 31. mars 2017 kan utstede
parkeringstillatelse av typen som har vært utstedt fram til i dag, men de vil kun ha gyldighet
fram til 31. desember 2017. Dette gjelder selv om personen som får innvilget
parkeringstillatelsen i utgangspunktet oppfyller kravene for å få parkeringstillatelse med en
gyldighet på mellom 2 og 5 år.
Endringen med overgangsbestemmelser er omtalt i Forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede, som sist ble endret 13. desember 2016. § 9, ledd 1 og 2 inneholder
overgangsbestemmelsene som er av betydning for bompengeselskapene:
«§ 9 Overgangsbestemmelser
Parkeringsbevis utstedt før 1. januar 2017 som er utformet etter kravene i forskrift 15.
mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede er gyldig inntil utløpet av
bevisets gyldighetstid.
Kommunene kan i perioden 1. januar – 31. mars 2017 utstede parkeringsbevis
utformet i samsvar med kravene i forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for
forflytningshemmede. Slike bevis er gyldige ikke lenger enn til 31. desember 2017.»
Vegdirektoratet ber om at bompengeselskapene gir personer som får utstedt
parkeringstillatelse av typen som er omtalt i annet ledd ovenfor i perioden 1. januar til 31.
mars 2017, fritak for betaling av bompenger i bomringer selv om parkeringstillatelsens
varighet er mindre enn 2 år.
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