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Protest mot forslaget om å øke betalingstiden for bomstasjonen på Fallheia. Forslag.
SORB har ikke blitt informert om dette så vi bare henviser til oppslaget i Rana Blad lørdag om at det i
formannskapsmøtet i morgen tirsdag vil bli fremmet forslag om å øke betalingstiden på bomstasjonen på Fallheia
fra 15 til 18 år uten at det samtidig foreslås en rabattordning for innbyggerne i området. SORB vil på vegne av alle
i området Skonseng/Røssvoll protestere på enhver økning av takster eller betalingstid for denne bomstasjonen.
Grunnen er at vi som bor i området allerede er pålagt å betale en uforholdsmessig stor andel av veiprosjektet som
strekker seg fra Fallheia til Krokstrand og vi venter i stedet på en rabattordning som kommunepolitikerne
forespeilte oss for over ett år siden. Nå er det altså snakk om at vi skal betale enda mer for å finansiere
veistrekningen Krokstrand – Bolna. Dette er rett og slett uhørt. Vi har forståelse for at ferdiggjøring av vegen må
finansieres. Vi forstår også at det er lett å vedta en økning når en bor på eks Båsmo, Yttern, Selfors, Mo, Gruben
eller Åga, og passerer bomstasjonen 10-15 ganger i året til fra flyplass/avfallsplass. Men vi forventer at
administrasjonen og politikerne i Rana Kommune viser et såpass innlevelse, forståelse og respekt for innbyggerne i
dette området at en ikke vedtar økninger på denne bomstasjonen.
Vi ser at det foreslås en ny bom på Bolna for å finansiere veistrekningen i området. SORB har en geografisk
begrensning så vi utrykker ingen mening om dette. Men det betyr at det vil blir gjort endringer i vedtakene om
bompengefinansiering. I den forbindelse fremmer vi følgende forslag om rabattordning for «Fallhei-bommen»:
Forslag om rabattordning for bomstasjonen på Fallheia
Dette forslaget baserer seg på prinsippet om en rabatt til de utsatte gruppene i området uten at det gir betydelige
inntektstap for bompengeprosjektet. Vi synes det er urettferdig at vi som bor her (8615) skal betale den største
bompengeandelen, men det er verst for det lille næringslivet i området og for barnefamiliene som deltar i
fritidsaktiviteter i bygda
Våre forslag er derfor følgende:
1. Gi adgang til at eksisterende private bedrifter, som har sin hovedaktivitet eller adresse i 8615-området, kan
søke om en betydelig rabatt for de kjøretøyene som er registrert på bedriften (for eksempel 50% rabatt ved
forhåndsinnbetaling slik det er hos eks Trøndelag Bomveiselskap). Det er trolig færre enn 15 slike bedrifter
med omsetning over 800.000. Det kan bety et være eller ikke være for disse bedriftene, men vil ha liten
betydning for innkrevingsprosjektet. Vi kan gi eksempler, hvis det er behov for det.
2. Innføre en timersregel som betyr at det bare betales for én passering innenfor 1 time. En slik regel vil gi
minimalt reduserte inntekter til bomselskapet. Det vil imidlertid bety mye for de få lokale bedriftene som
henter/bringer varer og de barnefamiliene (på den andre siden av bommen) som da kan kjøre barna sine
rimeligere til klassekameratens bursdag, fotballtrening, skicup eller hente/bringe barna i skole/barnehage.
Alternative ordninger til dette forslaget (som også treffer målgruppen) er dag- uke- og/eller månedstak.
Vi mener at disse 2 forslagene er beskjedne, logiske, rimelige og gir dermed ubetydelige inntektstap for
bompengeinnkrevingen. Teknisk er det fullt mulig fordi AutoPass-systemet håndterer slike ordninger, og de er i
bruk andre steder i landet, basert på at en har opprettet avtale med et bompengeselskap. Forslagene vil treffe
målgruppene spesifikt og gi dem en redusert ulempe, uten at det betyr betydelige inntektstap for prosjektet.
Til slutt vil vi i SORB på det sterkeste be om at klagen/forslaget gis en reell og seriøs behandling.
Vi synes ikke vi har blitt hørt tidligere, våre krav er moderate og innfrielse av dem vil bidra til en mer positiv
holdning til prosjektet fra de som «rammes» mest økonomisk. Vi ser fram til positiv tilbakemelding.
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