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Oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale - Avklaringer knyttet
til finansieringsopplegget i pakker
Vi viser til brev av 6. mars 2020 med spørsmål knyttet til supplerende tildelingsbrev nr. 1 av
2. januar 2020 som omhandler oppfølging av regjeringspartienes bompengeavtale.
Spørsmålene gjelder lokal egenandel, kompensasjon av merverdiavgift og justering av
takster i bypakker.
Samlet egenandel dekkes av lokale myndigheter
Statens vegvesen legger til grunn at det er summen av bevilgningene fra kommunen(e) og
fylkeskommunen som skal sammenholdes med den samlede prosjektporteføljekostnaden
(eks. mva) for disse to, og som danner grunnlaget for hvorvidt kravet om egenandel er
oppfylt. Dette er etter Samferdselsdepartementets vurdering i tråd med intensjonen ved
ordningen og kan legges til grunn i det videre arbeidet med bypakker. Lokale myndigheter
vurderer selv om egenandelen skal dekkes med fylkeskommunale og/eller kommunale
bevilgninger, og hvordan fordelingen mellom de lokale partene skal være.
Kompensasjon for merverdiavgift
Intensjonen med bompengeavtalen fra 2019 er å redusere bompengebelastningen for
bilistene. Det er derfor naturlig at mva.-kompensasjonen, som fylkeskommunen mottar fra
staten, i sin helhet tilbakeføres til prosjektene i bypakken. Departementet forventer at lokale
aktører følger opp dette for å sikre at bompenger ikke indirekte benyttes til andre formål enn
finansiering av bypakken. Statens vegvesen må holde god oversikt over pengestrømmene i
bypakkene slik at bompengebelastningen for bilistene ikke blir større enn nødvendig.
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Prisjustering og justering av nominelle takster innenfor fastsatt gjennomsnittstakst
Statens vegvesen viser til føringene om at kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i bypakker
skal håndteres ved kutt i porteføljen, og ikke ved økte takster og/eller forlenget innkreving.
Statens vegvesen legger til grunn at ordinære takstføringer for bypakker fortsatt skal gjelde
disse bypakkene, dvs. at det fortsatt er rom for prisjustering av gjennomsnittstaksten og
justering av nominelle takster i forhold til fastsatt gjennomsnittstakst.
Samferdselsdepartementet bekrefter at dette kan legges til grunn, og at dette vil gjelde
bypakker generelt.
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