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Myndighet til å fatte takstvedtak knyttet til gassdrevne kjøretøy (GA) i 
takstklasse 2 (tunge kjøretøy) - delegering av fullmakt  

 

Vi viser til sak om etablering av egen takstklasse for GA-kjøretøy innenfor takstgruppe 2, og 

at Statens vegvesen i den forbindelse har bedt om delegert myndighet til å fatte takstvedtak 

knyttet til gassdrevne kjøretøy (GA) i takstklasse 2 (tunge kjøretøy).  

 

Samferdselsdepartementet viser til oppdragsbrev datert 28. mars 2022 om likebehandling av 

GA-kjøretøy som kjører på biogass med el- og hydrogendrevne biler i bomringene, og 

omtalen av dette i Prop. 111 S (2021-2022). I brevet bes Statens vegvesen om å utarbeide 

en løsning innenfor AutoPASS med egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy (GA) i 

takstgruppe 2 (tunge kjøretøy). Dette kan gi grunnlag for redusert bompengetakst eller fritak 

for bompenger dersom det er lokalt ønske om det. Det vises til at Statens vegvesen har 

informert om at løsningen i AutoPASS vil være på plass innen 1. september 2022.  

 

Stortinget har vedtatt at gasskjøretøy som kjører på biogass, skal likestilles med el- og 

hydrogendrevne biler i bomringene, jf. vedtak 35 nr. 8 (2. desember 2021) og vedtak nr. 757 

(10. juni 2022). Det vises også til Innst. 456 S (2021-2022), der det fremgår at det forventes 

at regjeringen straks og senest innen utgangen av 2022 sørger for at GA-kjøretøy som kjører 

på biogass, likebehandles med nullutslippskjøretøy i bomstasjoner.   

 

En ordning med fritak/redusert takst for tunge kjøretøy på biogass kan ikke håndteres 

innenfor det tekniske bompengesystemet AutoPASS, jf. omtalen av anmodningsvedtak nr. 

1008 av 27. mai 2021 i Prop. 1 S (2021-2022). Som det fremgår av omtalen av 

anmodningsvedtak 35 pkt. 8 i Prop 111 S (2021-2022), opprettes det derfor en egen 

takstklasse ‘gass’ i takstgruppe 2. Takstklasse ‘gass’ gjelder all gassdrevne kjøretøy i 
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Side 2 
 

takstgruppe 2 med unntak av kjøretøy drevet av hydrogengass. Takstklasse ‘gass’ skal 

likestilles med nullutslippskjøretøy når det gjelder mulighet for fritak/redusert takst, og kan 

anvendes i byområder der det er valgt et miljødifferensiert takstopplegg etter veglova § 27 

annet ledd. Forutsetningen er at det foreligger lokalpolitiske vedtak om å innføre fritak eller 

redusert takst for gassdrevne kjøretøy i takstgruppe 2.  

 

Samferdselsdepartementet gir med dette Vegdirektoratet som takstmyndighet fullmakt til å 

fatte nødvendige takstvedtak gjeldende gassdrevne kjøretøy (GA) i takstgruppe 2 (tunge 

kjøretøy).  

 

Departementet legger til grunn at takstretningslinjene endres i tråd med ovennevnte. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bente Elgar (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Ingrid Skahjem 

førstekonsulent 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

