
OBLIGATORISK BOMBRIKKE.  HJELPESKJEMA FOR Å KLAGE PÅ ILAGT 

GEBYR. 
Gebyr ilagt etter FOR-2014-10-10-1276 Forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg. 

  
 

Hjelpeskjema utarbeidet av Vegdirektoratet, seksjon for brukerfinansiering. Versjon 04.02.2015. 

 

 

Informasjon om kjøretøyets eier: 

Firmanavn / Eierens navn, etternavn 

 

Organisasjonsnummer / Fødselsdato 

 

Tlf.nr. 

 

Mob.nr. 

 

E-postadresse 

 

Postadresse 

 

Postnummer 

 

Poststed 

 

Land 

 

 

Informasjon om kjøretøy: (fra vognkortet) 

Registreringsnummer 

 

Registreringsland 

 

 

Informasjon om brikkeavtalen som var registrert på kjøretøyet da gebyret ble ilagt: 

Bompengeselskapets navn 

 

Brikkenummer 

 

Bilens registreringsnummer knyttet til brikken 

Avtaletype: forskudd , etterskudd  

 

Tidspunkt for relevante endringer i avtalen 

Kjøretøygruppe avtalen gjaldt for 

Lett kjøretøy                Tungt kjøretøy 

 

Hva gjaldt endringene 

Dato og klokkeslett for inngåelse av ny avtale 

 

 

 

Informasjon om gebyret: 

Tidspunkt da gebyret ble ilagt 

 

Sted hvor gebyret ble ilagt 

 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-10-10-1276?q=forskrift+om+krav+til+bruk
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Informasjon om årsak til at gebyr ble ilagt: (kryss av et av alternativene) 

 Ubetalt faktura ble sendt til inkasso 

 Negativ saldo for forskuddsavtale 

 Saldo for bompenger oversteg kredittgrensen 

 En bombrikke var montert på kjøretøyets frontrute. Men: 

o avtalen var gyldig men kom ikke frem på statuslisten 

o brikkeavtalen for brikken gjaldt lett bil 

o brikkeavtalen for brikken gjaldt et annet registreringsnummer 

o ødelagt brikke/ugyldig brikkeavtale  

 Ingen bombrikke var montert på kjøretøyets frontrute: 

o brikken var ikke bestilt 

o brikken var bestilt, men ikke mottatt 

o brikken var mottatt, men ikke montert  

 Annen årsak 

 Vet ikke 

 

Begrunnelse for klagen. Tilleggsopplysninger og/eller forklaring av situasjonen. 

 

 

Vedlegg (kryss av for dokumentasjon som vedlegges. Relevant dokumentasjon må vedlegges.) 

 Utskrift/skjermdump som viser relevant informasjon i bomselskapets system. Fås fra ditt 

bompengeselskap. 

 Utskrift fra «Min side» 

 Kopi av gebyrblankett eller kontrollrapport 

  

  

 

Underskrift/signatur 

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er utfylt korrekt: 

Dato 

 

Underskrift 
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