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Endring av takst- og rabattsystem i Hardangerbrua fra 01.12.18
Fra og med 01. desember 2018 kan du passere og få full rabatt, selv om du ikke har lokal avtale med
Hardangerbrua.
Dette forutsetter at du har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap.
Endringene for Hardangerbrua består i:
 Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt.
 Avvikling av eksisterende avtaler med Hardangerbrua for å oppnå lokal rabatt.
(tilleggsavtaler).
 Nye takster som gjelder fra 01.12.2018 og innføring av månedstak.
Rabatt ved bruk av brikke
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uavhengig av
hvilket selskap avtalen er inngått med). Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i
kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori
M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Endring for avtalekunder:
 Nåværende avtaler hos Hardangerbrua AS for å oppnå lokal rabatt på 30-50% rabatt blir
avviklet.
 Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har
positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.12.18.
 AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og
passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
Oppgjør for innbetalt forskudd:
Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på din avtale blir tilbakeført senest tre måneder etter
endringen.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra.
Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.12.18 gi beskjed om nytt
kontonummer i en skriftlig henvendelse på www.ferde.no

Takster fra 01.12.18

Hardangerbrua

Hardangerbrua

Takstgruppe 1
Pris med brikke
Full pris
og gyldig avtale
20% rabatt
143,00

114,40

Takstgruppe 2
Full pris/Pris
med brikke og
gyldig avtale
574,00

Månedstak
I tråd med lokalpolitiske vedtak er det lagt til grunn et passeringstak på 25 passeringer per måned for
alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale.
Tilskudd til reduserte bompenger:
Prosjektet Hardangerbrua har fått tilskudd fra ordningen med tilskuddsbeløp til reduserte
bompengetakster utenfor de største byområdene. Tilskuddet er inkludert i takstene som er blitt
redusert med 10%
Alle omleggingene er hjemlet i Stortingsvedtak, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016)
Med vennlig hilsen
Hardangerbrua AS
v/ Ferde AS

