
Informasjon fra Skramstadseter Grunneierlag 
Dato: Onsdag 10. desember 2014 

Ny bomløsning ved innkjøring til Skramstadseter-området. 

1. Alle som ønsker et elektronisk kort for passering av den elektroniske bommen, henvender 
seg til Vekstra PeTo; 
v/Helga Ausland Dieset, fortrinnsvis via e-post, alternativt via mob.tlf . 
Hun har flg. kontaktinformasjon: 
mobil tlf., arbeid: 907 39 682 
e-post, arbeid helga.dieset@vekstra.no 

2. Når betaling for årskort er registrert, aktiveres det elektroniske kortet og sendes ut til 
vedkommende mottaker. 
Kortet har varighet 1 år – fra 1/1 til 31/12 hvert år, og må fornyes før utløpet av 
kalenderåret. Fornyelse skjer ved at man overfører ny betaling for neste år til Skramstadseter 
Grunneierlag´s konto nr.: 1822.13.21983. 
NB! I forbindelse med innbetaling er det er svært viktig at man husker å oppgi fullt navn og 
adresse, e-post adresse, kortnummer og mobil-tlf. 
Dersom fornyelse ikke skjer innen fristen, blir kortet sperret – og passering med dette kortet 
vil ikke lenger være mulig. Om man allikevel ønsker å passere bommen, vil dette kun være 
mulig ved å trekke sitt bankkort i betalingsterminalen. 
Etter at en evt. fornyelse av det elektroniske kortet er registrert vil kortet igjen bli aktivert for 
passering av bommen. 

3. Skramstadseter Grunneierlag innfører en periode på 2 mnd. fra 1/1 til 28/2 2015, hvor 
bommen vil stå åpen hele døgnet. 
I løpet av denne perioden må de som ønsker et elektronisk kort sørge for å bringe dette i 
orden i henhold til informasjonen gitt ovenfor i pkt.1 og pkt.2. 
Etter 1/3-2015 vil bommen lukkes, og passering vil etter dette tidspunkt kun skje i henhold 
til nedenstående pkt.4.1 eller pkt.4.2 

4. Passering gjennom den elektroniske bommen skjer ved at man enten: 

4.1 Holder frem det elektroniske kortet for bomstasjonens elektroniske leser,  
eller: 

4.2 Benytter sitt bankkort og drar dette i betalingsterminalen. Det er deretter valgfritt om 
man vil ha kvittering i form av en billett, ved å trykke på knappen for billettutskrift. 

4.3 Det er ikke mulig å passere bommen ved å betale med mynter.  
Spalten på betalingsterminalen er ikke for mynter, men for spesielle oblater. 

5. Det vil settes opp 2 lysmaster – foran og bak bommen 
Informasjonsskilt vil bli plasseert til høyre for innkjørings-filen. 

6. Om noen trenger informasjon som ikke er dekket her,  
kontakt formannen i Skramstadseter Vel, Rune Øvergård. 


