
 

Til Styret og administrasjon i Pihl     Eidsvoll 4. desember 2017 

        

 

Bompengesatser på Storåsen 

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel (EAK) viser til våre notater fra møte den 24.11. mellom Pihl 

og Velforeningene, som er kommentert av Per Fineid, og som følger vedlagt.  Her 

konkluderes det med følgende tall: 

• Pihl har 120 km fjellveier. Hytteveiene er da ikke medregnet. 

• Driftsutgifter til vedlikehold og oppgraderinger er beregnet til å bli +/- 10 millioner pr. 

år, der både sommervedlikehold og snøbrøyting inngår. 

o EAK har da regnet ut at Pihl ser for seg vedlikeholds kostnader på kr 83 000 

pr. km. vei. Dette er et beløp EAK ikke kan forstå er rett, når det gjelder 

vedlikehold, som er det Pihl har rett til å belaste brukerne. (ref. veiloven)  

o Her må Pihl ha inkludert kostnader til oppgraderinger, forsterkninger og 

utvidelser/nye veier. EAK ber om en eventuell dokumentasjon på det 

motsatte.  Dette er kostnader som ikke er aktuelle for våre medlemmer å 

betale for, da vi ikke har forårsaket, bestilt eller har blitt bedt om samtykke til 

slike tiltak. 

• Pihl har regnet seg frem til at det gjennomsnittlig er 45 bom passeringer årlig, og vi 

antar da at man mener pr. hytte, eller de som løser årskort. 

o EAK har gjort en enkel undersøkelse blant våre medlemmer, og 

gjennomsnittlig passeringer ser ut til å ligge nærmere 30 passeringer pr. år pr. 

hytte. 

• Pihl ser for seg en pris på kr 4000 pr. årskort og en engangs billettpris på kr 70. (ref. 

notatene fra infomøte med velforeningene den 24.11.) 

o Med nevnte 30 passeringer på år pr. hytte og årskort, gir dette en 

passeringspris på hele kr 133! 

o Alle med færre passeringer enn 57 pr år, vil med disse priser fordelaktig 

benytte nevnte enkeltbillett på kr. 70. Dette blir selvsagt helt feil. 

o Våre medlemmer benytter Birkebeinerveien fra Storåsen til Aksjøen, som er 

ca. 7 km. 7 km. utgjør kun ca. 6% av de oppgitte fellesveier Pihl drifter. 

o  Våre medlemmer skal selvsagt ikke være med å betale vedlikeholdskostnader 

på veier man ikke benytter.  

o Selv med de svært høye stipulerte kostnader fra Pihl på 83 000 pr km, vil 

andelen som våre medlemmer benytter, utgjøre «kun» 581 000 pr. år. 

o Med ca. 700 hytter innenfor Storåsen, og med en gjennomsnitt på 30 

passeringer pr. år pr. hytte, med pris på kr 70 pr enkeltbillett, vil inntektene 

fra hytteeierne til Pihl bli på hele 1.470.000. 



o Dette er nær 3 ganger vedlikeholdskostnadene Pihl selv operer med på denne 

7 km lange strekningen. 

o Benytter man eventuelt et årskort med en pris på nevnte kr 4000, blir 

inntektene svimlende 2,8 millioner pr. år. 4,5 ganger stipulerte og ikke 

dokumenterte vedlikeholdsutgifter på de nevnte 7 km!  

o I tillegg til inntektene fra hytteeierne kommer alle dagsturister og mange 

andre som benytter veien, i stort omfang daglig. 

• Pihl planlegger en og samme pris for alle, fordi man ikke kan kontrollere eventuelt 

juks.   

o Har Pihl registrert at det er mye juks på de betalinger man har hatt til d.d.? 

o Pihl bekrefter at man er klar over at dette ikke er et rettferdig prinsipp 

(utsagn fra Per Fineid i HA), da det er svært store forskjeller på distansen hver 

enkelt hytteeier benytter av veinettet. 

o EAK kan ikke akseptere et betalingssystem som er svært urettferdig, og da 

med en begrunnelse om at «et rettferdig system blir for vanskelig å 

håndtere» (ref. Per Fineid i HA). 

o Det finnes i dag flere tekniske/elektroniske systemer som kan benyttes i 

denne sammenheng. 

 

Phil kan ikke fastsette og fordele drifts- og vedlikeholdsutgifter ensidig. 

Uavhengig av organisering i veglag, gir vegloven § 55 hytteeierne et minimum av 

medbestemmelsesrett. EAK aksepterer ikke Phils forslag med hensyn til drifts- og 

vedlikeholdsutgifter. Disse fremstår for det første som urealistisk høye, og 

forsøkes for det andre å fastsettes i strid med forholdsmessighetsprinsippet i 

vegloven § 54. 

• Med basis i overstående krever EAK følgende: 

o All innkreving av bompenger på Storåsen, skal være basert på aktuelle lengde 

betaleren benytter. Vi foreslår at det benyttes 4 forskjellige satser. 

o Det må tilbys hytteeierne både årskort og klippekort. 

o Priser på passeringer av Storåsbommen hele året som er basert på den 

informasjon og kunnskap EAK sitter inne med, bør være i område: 

▪ Enkeltbilletter t/r uten klippekort: 

• Storåsen til demningen kr 30 

• Storåsen til og med Elgåsen  kr 40 

• Storåsen til Aksjøen  kr 60 

• Storåsen til Åsta  kr 80 

▪ Enkeltbilletter t/r med klippekort  

• Storåsen til demningen kr 20 

• Storåsen til og med Elgåsen kr 30 

• Storåsen til Aksjøen  kr 40 



• Storåsen til Åsta  kr 60 

▪ Årskort 

• Storåsen til demningen kr 500 

• Storåsen til og med Elgåsen kr 750 

• Storåsen til Aksjøen  kr 1000 

• Storåsen til Åsta  kr 1500 

▪ Dersom hytteeiere som har betalt årskort på en gitt lengde, ønsker å 

benytte Birkebeinerveien lengere, plikter disse å løse aktuell 

enkeltbillett for den aktuelle turen. 

• Disse foreslåtte priser vil med god margin dekke inn de vedlikeholdskostnader Pihl 

har på den aktuelle fellesvei. 

• Dersom Pihl ikke aksepterer dette prisnivå, vil EAK vurdere å involvere Ringsaker 

kommune  i fastsettelsen av bompengeavgiften og/eller kreve at fordeling av drifts- 

og vedlikeholdsutgiftene fastsettes av jordskifteretten i henhold til vegloven § 54 

tredje ledd.  

 

Kopi er sendt til Sjusjøen Vel, Ljøsheim og omegn Vel, Hamarseterhøgda Vel, Gammelskolla 

hytteforening, Skvaldra Vel, Øyungen Vel, Bjønnåsen Vel. 

 

 

Med hilsen 

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 

Egil Bjørke, leder 

(sign) 


