Fra og med 1. januar 2022 vil dagens bomsystem bli erstattet med et nytt system basert på
skiltgjenkjenning. Dette vil i praksis bety at årsabonnement blir registrert på kjøretøy og ikke på
person. Dagens årskort utgår og blir erstattet med et digitalt abonnement. Bomarmen blir også
fjernet slik at det ikke lenger blir fysisk sperring av veien.
Der bommen står i dag blir det montert kamera som tar bilde av kjøretøyets skilt foran og bak. Ca. 50
meter innenfor bommen er det laget en stopp-lomme hvor dagens betalingsautomat blir plassert.
Bomsatsene blir som følger:
Kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn: 85 kr.
Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn: 175 kr.
Årsabonnement for kjøretøy under 7,5 tonn: 1450 kr/år.
Bankabonnement for kjøretøy over 7.5 tonn: automatisk banktrekk ved hver passering.
Ved bompassering kan betaling skje på følgende måter:





Du kjører inn på stopp-lommen etter bompasseringen, taster inn bilnummeret og
betaler i automaten med bankkort eller bankkort på mobil.
Du har et gyldig abonnement som medfører at du bare kjører videre uten stans.
Du kan passere uten stans og betale innen 48 timer ved å gå inn på www.passpay.no.
Her kan du betale med kredittkort eller Vipps.
Hvis du har passert uten å ha tilfredsstilt noen av punktene ovenfor, vil kjøretøyets
eier få en faktura i posten med et gebyrpåslag.

Abonnement kan etableres ved å gå inn på: www.passpay.no via «Min side». Har du kjøretøy under
7,5 tonn, kan du etablere et årsabonnement som gjelder ett år regnet fra det tidspunktet det
etableres. På dette abonnementet kan du registrere inntil to ekstra biler til en pris av kr. 500 pr. bil
pr. år. Forutsetningen er at bilenes eiere har samme bostedsadresse. Endring av bil-kjennetegn i et
årsabonnement kan skje etter en karenstid på 14 dager. Et abonnement kan fornyes enten på nettet
eller i betalingsautomaten. Trenger du hjelp knyttet til årsabonnement, kan du ringe 91521113 eller
90237299.
Dersom du har et «gammelt» årskort kan depositum tilbakebetales innen 31.7.2022 ved at kortet
leveres i Kontorparken i Hedalen (2. etasje) eller sendes til Scanaccount AS v/Linda Skogly,
Hedalsvegen 2347, 3528 Hedalen. Husk å oppgi kontonummer.

