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Presenter
Presentation Notes
Mitt navn er Åge Jensen. Jeg er faggruppeleder på Brukerfinansieringsseksjonen som er plassert i Veg- og transportavdelinga i Vegdirektoratet. Vi har bl.a. ansvaret for å kvalitetssikre de bompengesakene som foreslås slik at departementet kan ha et så godt faglig grunnlag som mulig når de legger fram forslag til Stortinget om nye bompengeordninger i Norge. Vi er også takstmyndighet i bompengesaker og har i tillegg en kontrollfunksjon overfor bompengeselskap som er i drift for å sikre at de driver innkrevingen i samsvar med bompengeavtalen. Bildet er fra Svinesundsbrua som går mellom Norge og Sverige. Brua er 100 % finansiert med bompenger.  



Disposisjon

• Rammebetingelser 

• Saksbehandlingen i bompengesaker 

• Innhold – krav til dokumentasjon

• Vegfinansiering med og uten bompenger

• Bompengeselskapets rolle

• Oppfølging av bompengeselskapene

Presenter
Presentation Notes
Jeg vil snakke litt om disse temaene i mitt innlegg.



Lovhjemmel

• Ny veglov i 1963

• § 27 regulerer innkreving av bompenger 
på offentlig veg

• § 27a regulerer innkreving av lokal 
drivstoffavgift

• Formål: Finansiering av veginfrastruktur 

Presenter
Presentation Notes
Som Arve og Lars viste til har Norge en lang historie med bompegeinnkreving.Det var likevel ikke før i 1963 at vi fikk inn en egen bestemmelse i vegloven som regulerer bompengeinnkrevingen på offentlig veg. Senere er det også tatt inn en bestemmelse som regulerer bompengeinnkrevingen på private veger.På begynnelsen av 80-tallet fikk en ny lovbetemmelse som gjorde det mulig å kreve inn en lokal drivstoffavgift som ble øremerket finansiering av veg. Denne ordningen er bare praktisert i Tromsø. Det er en del forutsetninger som må være på plass før en ordning med en geografisk avgrenset lokal drivstoffavgift kan innføres. Ordningen er derfor ikke i bruk andre steder enn i Tromsø. Formålet med bestemmelsen i § 27 er finansiering av veg. Bompengeinnkreving kan derfor ikke brukes hvis hovedhensikten for eksempel er regulering av trafikk. 



Vegloven § 27

• 1. ledd

– Hvem som gjør vedtak i saken og hva 
bompengene kan brukes til

• 2. ledd

– Gir hjemmel til å pantsette innkrevingsretten

• 3. ledd

– Gir hjemmel til å kreve tilleggsavgift hvis 
trafikantene ikke betaler bompenger

Presenter
Presentation Notes
Veglovens § 27 sier noe om  Saksbehandlingen, hvem som gjør vedtak i saken og hva bompengene skal brukes til – dvs. rekkevidden av lovhjemmelen.I tillegg gir den bompengeselskapet rett til å pantsette innkrevingsrettenOg hjemmel til å kreve tilleggsavgift.



Vegloven § 27 1. ledd

Med samtykke frå Stortinget kan departementet 
fastsette at det skal krevjast bompengar på 
offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og 
sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. 
Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne 
lova gir heimel for. 

Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste 
anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på 
jernbane, herunder sporveg og tunnelbane. 

Som ein del av ei bompengepakke i eit byområde, 
kan bompengar nyttast til tiltak for drift av 
kollektivtrafikk 

Presenter
Presentation Notes
Første ledd av § 27 setter noen rammer for bompengeinnkreving som vi som vegmyndighet må forholde oss til. For det første slås det at Stortinget må gi samtykke til ordningen. Videre slås det fast at departementet kan ta seg av detaljene rundt ordningen, som for eksempel fastsette takstene og eventuelle vilkår for bruken av pengene. Departementets har valgt å delegere ansvaret for takster og utforming av innkrevingsordningen til oss. SVV har derfor en sentral rolle i utformingen av – og gjennomføringen av bompengeinnkrevingen i Norge.I praksis er det likevel slik at når departementet legger fram en proposisjon om å finansiere en vegutbygging med bompenger, gis det en relativt detaljert beskrivelse av hvordan innkrevingen skal foregå. Når så Stortinget slutter seg til opplegget som er presentert, må dette oppfattes som klare føringer fra Stortinget om hvordan innkrevingsordningen skal utformes. Bbompengene kan benyttes til alle tiltak som loven gir hjemmel for. Disse tiltakene er knyttet til planlegging, utbygging, grunnerverv, drift og vedlikehold av offentlige veger. Fra 1.1.1994 vedtok  Stortinget et tillegg til første ledd av § 27 som åpnet for å kunne bruke bompenger til å finansiere anlegg for kollektivtrafikk på bane. Begrunnelsen for dette er at det i enkelte byområder kan være mer hensiktsmessig å bygge ut kollektivtrafikkapasitetene enn å bygge ut for eksempel en 6-felts motorveg gjennom byen. Forutsetningen for å bruke bompenger til bygging av bane er at dette totalt sett gir en bedre transportløsning enn utbygging av veg. I 2008 fikk vi enda et tillegg til første ledd av § 27. Begrunnelsen var mye av den samme som i 1994 – at det kunne være hensiktsmessig å se transportsystemet i byområder i sammenheng, og at drift av kollektivtransport i byområder er et viktig element i transportsystemet.



Føringer fra Stortinget

• Bompenger skal brukes til bygging av veg – ikke til drift og 
vedlikehold

• Alle bompengeprosjekt må være vedtatt av fylkeskommunen 
og berørte kommuner

• Det må foreligge godkjent reguleringsplan

• Bompengeperioden skal normalt ikke overstige 15 år

• Bompengeandelen bør være > 50 %

• De som betaler bompenger skal også ha nytte av prosjektet

• Bompengeselskapene skal være AS med offentlig 
majoritetseier

• Separate bompengeselskap for hvert enkelt bompengeprosjekt

• Takstmyndigheten er delegert til Vegdirektoratet

Presenter
Presentation Notes
Stortinget har diskutert prinsippene for bompengeinnkreving ved en rekke anledninger. I 1989, dvs. for 20 år siden nå i høst, hadde Stortinget en grundig gjennomgang av prinsippene rundt bompengefinansiering. I den forbindelse stadfestet Stortinget en del sentrale prinsipper for behandling av bompengesaker. Bakgrunnen for denne debatten finner vi det som skjedde i Norge siste halvdel av 80-tallet. Da hadde vi nedgangstid i økonomien. Trafikkveksten stoppet opp og lånerentene økte. Resultatet var at flere bompengeselskap mindre inntekter enn forutsatt og mye større renteutgifter. De fikk dermed problemer med å betale gjelda si. Konsekvensene var at ett bompengeselskap gikk konkurs – og tok en lokal bank med seg. I tillegg fikk flere andre bompnegeselskap store problemer. Dette ble løst gjennom å endre innkrevingsordningene.De viktigste føringene fra Stortinget er:- Bompenger skal brukes til bygging av veg – ikke til drift og vedlikehold- Alle bompengeprosjekt må være vedtatt av fylkeskommunen og de kommunene som er direkte berørt av bompengeprosjektet.- Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for bompengeprosjektet. Unntak kan gjøres for byområder hvor bompenger forutsettes å finansiere flere vegprosjekter- Bompengeperioden skal normalt ikke overstige 15 år. - De som betaler bompenger skal også ha nytte av prosjektet.- Krav om bompengeselskapene bør organiseres som aksjeselskap med det offentlige som majoritetseier.- Anbefaling om ett bompengeselskap for hvert bompengeprosjekt.- Takstmyndigheten delegert til VegdirektoratetStortinget har diskutert prinsippene for bompengeinnkreving flere ganger senere i forbindelse med behandlinga av nasjonale transportplaner. Noe av disse retningslinjene har vært presisert eller justert, men disse prinsippene som er satt opp her utgjør også i dag et viktig rammeverk for vår behandling av bompengesaker. 



Grunnlag for saksbehandlingen

• Lovgivning (Vegloven § 27)

• Føringer fra Stortinget

• Praksis som har utviklet seg gjennom 
Stortingets behandling av enkeltsaker

Presenter
Presentation Notes
Når vi skal behandle en bompengesak er det altså flere forhold vi må ta hensyn til.Lovgivningen som sier noe om rekkevidden av loven, dvs. at vi sjekker at vi ikke bruker bompengeordningen til annet enn det loven hjemler. Ett eksempel på dette er at enkelte ønsker å bruke bompengeordningen til å regulere trafikken, men dette vil være et formål som faller utenfor lovhjemmelen.Vi må ta hensyn til de føringer Stortinget når de drøfter prinsippene for bompengeinnkreving. Som regel skjer det gjennom behandlingen av de nasjonale transportplanene.Men vi må også ta hensyn til den praksis som har utviklet seg gjennom behandlingen av enkeltsaker i Stortinget. 



Innhold og dokumentasjon

• Plangrunnlag (reguleringsplan)

– Hjemmel til å gjennomføre tiltaket

– Grunnlag for kostnadsoverslag

• Kvalitetssikret kostnadsoverslaget

• Trafikkanalyse

– Trafikkprognose – årlig trafikkvekst

– Hvordan bompenger påvirker trafikkveksten

Presenter
Presentation Notes
En del av saksbehandlingen er selvsagt å sikre oss at vi har et robust grunnlag for å vurdere en bompengesak. Da er det en del elementer vi vurderer grundigere enn andre.Plangrunnlaget. Vi har et krav om at det skal foreligge en reguleringsplan (tiltaksplan?) Det er to viktige årsaker til dette. For det første er den norske reguleringsplanen juridisk bindende. Den gir oss derfor et lovmessig grunnlag for å gjennomføre tiltaket, kjøpe grunn med mer.Den andre årsaken er at en reguleringsplan er så vidt detaljert at det kan utarbeides et kostnadsoverslag som er rimelig robust innenfor en akseptabel usikkerhetsmargin.Vi stiller også krav til at det har vært gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av kostnadene. Dvs. at andre enn de som har planlagt tiltaket vurderer kostnadsoverslaget. I tillegg stiller Finansdepartementet krav om at store prosjekt med en kostnad over 500 mill. kr skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Dvs. at Finansdepartementet leier inn uavhengige konsulenter for å kvalitetssikre kostnadene Trafikkanalysen er avgjørende for å kunne vurdere inntektspotensialet i en bompengeordning. Her er det viktig å få en god prognose på den årlige trafikkveksten. I tillegg er det viktig å få en god vurdering av hvordan bompengetakstene påvirker trafikken. James Odeck kommer litt innom denne problemstillingen i morgen.



Innhold og dokumentasjon /2

• Finansieringsplan

– Bompenger

– Budsjettmidler

– Tilskudd / forskudd

• Lokale vedtak

• Bompengeselskap

Presenter
Presentation Notes
En bompengesak skal også inneholde en finansieringsplan. Her skal det fremgå hvor midlene kommer fra. Budsjettmidlene skal samsvare med handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan eller fylkesvegplaner. Bompengemidlene som legges inn er et resultat av en egen bompengeberegning. Her legger vi inn gjennomsnittelig takstnivå, trafikknivå og trafikkutvikling, samt renteforutsetninger i de tilfellene bompengeselskapet må ta opp lån. Også kostnadene ved å kreve inn bompenger blir lagt inn her. I utgangspunktet er det lagt til grunn at bompengene ikke skal kreves lengre enn 15 år.I noen tilfeller stiller kommuner eller bedrifter opp med tilskudd til prosjektet eller sier seg villig til å forskuttere statlige midler. Før dette kan legges inn i finansieringsplanen må vi ha et vedtak fra kommunen eller en avtale om forskuttering.Vi refererer de lokale vedtakene i saken. Før dette skjer har vi sjekket at de lokale vedtakene ikke strider mot de lover og regler som gjelder for bompengeinnkreving.Vi oppgir også bompengeselskap i saken, slik at vi har avklart hvem vi skal inngå avtale med.



Saksbehandlingen

Kommune

SVV 
Region

SVV 
Direktoratet

Fylkeskommune

Samferdsels-
departementet

Stortinget

Reguleringsplan

Prioritert i 4-årsperioden

Bompenge-
selskap

Presenter
Presentation Notes
Før kommunen kan fatte et bindende vedtak om bompengefinansiering, må det foreligge en godkjent reguleringsplan. Hvis prosjektet også skal finansieres med statlige midler, må prosjektet være prioritert i 4-årsperioden av NTP eller i fylkets transportplan.Etter at kommunen har fattet vedtak om bompengefinansiering, må fylkeskommunen gjøre vedtak om at de slutter seg til opplegget. Saken blir så oversendt regionvegkontoret. Regionvegkontoret kjenner normalt saken svært godt, i og med at de har levert plangrunnlag, trafikkvurderinger og i tillegg utarbeidet finansieringsplanen i forkant av den lokalpolitiske behandlingen. Regionvegkontoret har likevel en viktig rolle i å kvalitetssikre søknaden fra lokale myndigheter og dermed hele grunnlaget for proposisjonen.Før saken oversendes VD må det normalt etableres et bompengeselskap. Kommunene eller fylkeskommunen skal være majoritetseier. Vi forutsetter at dette er på plass før saken oversendes til Vegdirektoratet.Vegdirektoratet er også er en del av kvalitetssikringsleddet. VD utarbeider et utkast til proposisjonstekst som oversendes departementet.Departementet utarbeider et endelig forslag til proposisjon som regjeringen legger fram og oversender Stortinget. Etter at Stortinget har behandlet saken sendes den til departementet for oppfølging. Departementet ber SVV iverksette Stortingets vedtak, samtidig som de delegerer ansvaret for å inngå avtale med selskapet til VD. VD inngår en avtale om innkreving av bompenger, og starter arbeidet med å etablere et innkrevingssystem. Samtidig starter vi arbeidet med prosjektering og forberedelse til bygging av tiltakene som er vedtatt.



Finansiering av veger

Stortinget

SamferdselsdepartementetFylkeskommune

SVV 
Region

SVV
Vegdirektoratet

Entreprenør-
selskap

Ny veg

Presenter
Presentation Notes
Før jeg sier noe om bompengeselskapets rolle i vegfinansieringen, tenkte jeg å vise en skisse av den ”normale” måten å finansiere veger på i Norge – som er finansiering over offentlige budsjetter.Det offentlige vegnettet i Norge er fordelt på 3 forvaltningsnivåer, og Vegvesenet har ansvar for forvaltningen av riks- og fylkesveger. På riksvegsiden kommer budsjettmidlene fra (det rødgrønne) Storting og regjering via Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Vegdirektoratet overfører pengene til regionen som på sin side inngår en kontrakt med en entreprenør om bygging av vegen.Når det gjelder fylkesvegene kommer budsjettmidlene fra fylkeskommunen direkte til vegvesenets region.



Finansiering av bomveger

Stortinget

SamferdselsdepartementetFylkeskommune

SVV 
Region

SVV
Vegdirektoratet

Entreprenør-
selskap

Ny veg

Bompenge-
selskap

Avtale

Budsjett Budsjett

AutoPass

Operatør

Bank Trafikant

Presenter
Presentation Notes
Når det gjelder bompengefinansierte veger er situasjonen en litt annen.For det første inngår Vegdirektoratet en avtale med bompengeselskapet om å kreve inn bompenger i tråd med Stortingets vedtak. Selskapet inngår en avtale med en driftsoperatør som utfører det praktiske arbeidet med innkrevingen. Vegdirektoratet eier også Autopass-standarden som brukes i all elektronisk innkreving i Norge. Denne standarden stiller vi til disposisjon slik at vi sikrer et enhetlig innkrevingssystem i Norge. Geir Kalheim kommer tilbake til denne delen i morgen. Normalt skjer bygginga av vegen før bompengeinnkrevingen starter opp. Bompengeselskapet må derfor låne penger som de overfører til SVV region slik at regionen kan betale entreprenøren. I noen tilfeller starter innkrevingen før hele prosjektet er bygd. Da overføres bompenger til SVV region for å finansiere vegbyggingen.Når vegprosjektet er ferdig bygd og trafikantene begynner å bruke vegen, starter normalt innkrevingen av bompenger. Pengene fra bomstasjonene forvaltes av bompengeselskapet. Disse går normalt med til å betale ned banklån og til å drive innkrevingssystemet.



Bompengeselskapets rolle

• Forskottere utbyggingen gjennom lån

• Kreve inn bompenger 

• Overføre penger til Statens vegvesen

• Forvalte bompengene

Presenter
Presentation Notes
Kort oppsummert er bompengeselskapets rolle å forskottere vegutbyggingen gjennom å ta opp lån.De skal kreve inn bompenger og drive innkrevingssystemetOverføre penger til Statens vegvesenForvalte bompengene, dvs sørge for at de har lavest mulig rente på lån og best mulig rente på bankinnskudd.



Oppfølging av bompengeselskap

• Bompengeselskapene er organisert som 
aksjeselskap (AS)

• Statens vegvesen gjennomgår 
regnskapene hvert år

• Internrevisjonen i Statens vegvesen kan 
kreve innsyn i  regnskapene

• Riksrevisjonen kan kreve innsyn i 
regnskapene

Presenter
Presentation Notes
Når så innkrevingen av bompenger er i gang er det viktig for legitimiteten til ordningen at bompengeselskapene driver sin virksomhet på en ryddig og ordentlig måte. Statens vegvesen har også en kontrollrolle overfor bompengeselskapene.Stortinget har sagt at bompengeselskapene bør være aksjeselskaper. Et AS har krav på seg til å offentliggjøre regnskapene sine. Dette gjør at alle kan få innsyn i selskapet regnskap hvis de ønsker det.Statens vegvesen gjennomgår i tillegg regnskapene til bompengeselskapene. Formålet med dette er å følge med på om selskapene bruker bompengene i samsvar med Stortingets forutsetninger. Denne ordningen er formaalisert gjennom bompengeavtalen.Internrevisjonen i Statens vegvesen og Riksrevisjonen har også mulighet til å revidere selskapet.



Mange har nytte av å etablere en 
bompengeordning

• Gir kommunene mulighet til å påvirke 
prioriteringene i Nasjonal transportplan 
og fylkenes transportplaner

• Gir sentrale myndigheter et verktøy til å 
øke investeringene i veginfrastruktur

• Trafikantene får bedre nytte av at vegene 
bygges tidligere enn tilfellet ville vært 
uten bompenger

Presenter
Presentation Notes
Bompenger har i dag blitt en svært viktig del av vegfinansieringen i Norge. Jeg mener at en viktig årsak til dette er at mange har fordeler av systemet.Kommunene får mulighet til å påvirke prioriteringene i NTP og fylkenes transportplaner. Dette gir lokalpolitikerne mulighet til å vise handlekraft overfor sine velgere.Staten har nytte av dette fordi bompengefinansieringen er med på å øke de samlede rammene for veginvesteringer. Kaken som skal deles blir altså større, noe som er en fordel for politikere i Storting og regjering som vil vise hvor mye de satser på vegutbygging.I tillegg har bilistene nytte av at prosjektene blir realisert tidligere enn tilfellet ville vært uten bompenger. De får bedre veger raskere.



Oppsummering

• Lovgivningen gir oss stor fleksibilitet i utformingen 
av bompengeordningen. Bruken av bompenger 
kan tilpasses lokale ønsker

• Bred lokal prosess i planlegging og prioritering av 
vegprosjekter sikrer oppslutning om 
bompengeordningen blant lokale myndigheter

• Offentlige myndigheter har kontroll med 
planlegging og prioritering av 
bompengeprosjekter. Dette gjør bompenger til et 
viktig virkemiddel for å kunne gjennomføre en 
sterk satsing på vegutbygging 

Presenter
Presentation Notes
Lovgivningen gir oss stor fleksibilitet i utformingen av bompengeordningen. Bruken av bompenger kan tilpasses lokale ønsker – selvsagt innenfor rammen av det lovgivningen tillater.Prosessene rundt planlegging og prioritering av vegprosjekter involverer lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og folk flest. Dette sikrer ofte god oppslutning om de løsninger som blir valgt. Forslag om bompengeprosjekter har derfor som regel god oppslutning blant lokale myndigheter.Flere aktører har interesse av at et vegprosjekt bompengefinansieres. Både sentrale myndigheter, lokale myndigheter og trafikantene har interesse av rammene til veginvesteringer øker slik at vegprosjektet kan bygges ut tidligere enn tilfellet ville vært uten bompenger.



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

For mer informasjon:

Åge K. Jensen

E-mail: age.jensen@vegvesen.no

Tlf: +47 22 07 36 69
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Presentation Notes
Takk for oppmerksomheten.Spørsmål??
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