
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Kari Johanne 
Hjeltnes 
22 24 82 22 

Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - Oppfølging av de regionale 
bompengeselskapene 

Samferdselsdepartementet viser til den pågående situasjonen knyttet til korona/Covid 19 og 

den økonomiske krisen i Norge og verden for øvrig. De regionale bompengeselskapene 

opplever nå en nedgang i trafikken og påfølgende inntektsfall som følge av 

koronasituasjonen.  

 

Bompengeselskapenes inntektsgrunnlag er bompenger, som er å anse som offentlige midler. 

Samferdselsdepartementet er derfor opptatt av å følge bompengeselskapenes økonomiske 

situasjon i denne perioden. I denne sammenhengen viser vi til den overordnete 

bompengeavtalen mellom Samferdselsdepartementet og de fem regionale 

bompengeselskapene. Gjennom bompengeavtalen punkt 19 har departementet rett til å be 

om opplysninger, jf. punkt 19.4. Bompengeselskapet har også ansvar for å informere 

departementet om forhold av vesentlig betydning for bompengeinnkrevingen, jf. punkt 19.3. 

Departementet har delegert myndighet og ansvar til Statens vegvesen for å følge opp 

bompengeavtalen, jf. punkt 4.  

 

Vi ber på denne bakgrunn om ukentlige rapporter fra Statens vegvesen om den økonomiske 

utviklingen i bompengeselskapene som følge av koronakrisen. Vi ber også Statens vegvesen  

følge nøye med på likviditetssituasjonen i selskapene, herunder håndtering av lån mellom 

prosjekter innenfor samme selskap slik at dette skjer til markedsmessige vilkår og uten 

kryssubsidiering. I de ukentlige rapportene ber vi også om at det vurderes ev. behov for 

endringer i rekvireringsplanene. Vi ber i den forbindelse også om en vurdering av om det er 

andre tiltak fra statens side som kan bidra til å redusere risikoen for selskapene. 
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Side 2 
 

Vi ber om at dere sender neste rapport til oss tirsdag 7. april, og fra uke 16 hver torsdag frem 

til annet avtales. Vi ber Statens vegvesen gjøre innholdet i dette brevet kjent overfor Nye 

Veier AS, fylkeskommunene og de regionale bompengeselskapene. 
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