Oppstart av bompengeinnkreving
– E18 Tvedestrand-Arendal
Den 2. juli 2019 kl. 12:00 starter innkrevingen av bompenger på den
nye firefelts motorveien mellom Tvedestrand og Arendal.
Det skal kreves inn bompenger i bomstasjonene E18 Mørland og E18
Stølen i begge retninger.
De nye takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen
og i henhold til Prop. 86 S (2015-2016) og Innst. 306 S (2015-2016).
Takstvedtaket er gjort i samsvar med takst- og rabattstrukturen jf.
Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og det er innført en tilskuddsordning
for å redusere bompengebelastningen utenfor byområder, jf. Prop. 1
S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Tilskuddsbeløpet gis årlig i
innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning
til ordningen. Ved eventuelt bortfall av tilskudd vil bompengeselskapet
kunne øke takstene til normalt nivå.
Takster for ordinære kjøretøy mellom Tvedestrand og Arendal inkl. tilskudd:
Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E18 Mørland

Takstgruppe 1

Kr 30

Kr 75

E18 Stølen

Kr 14

Kr 35

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg
samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med
unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 % rabatt.
Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
I tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 50 % rabatt
av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy
i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt av ordinær
bompengetakst.
Takster for nullutslippskjøretøy med gyldig avtale og brikke:
Takstgruppe 1
E18 Mørland
E18 Stølen

Takstgruppe 1 (nullutslipp)

Takstgruppe 2 (nullutslipp)

Kr 12

Kr 0

Kr 5,60

Kr 0

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i
dag gjelder følgende:
•
•
•
•
•
•

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.
Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker
veker fra kunngjøring. Klage kan sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet,
Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.
For mer informasjon: www.ferde.no

autopass.no

