
Elektroniske bommer i Flendalen- Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien

1. januar 2019 går Flendalen- Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien over til ny bomløsning. Dette medfører endringer for brukere av veinettet.

Fra nå vil all administrasjon vedrørende årskort (kalt årsabonnement i det nye systemet) og betaling for enkeltturer gå via det nye systemet. Systemet er heldigitalt, og det
utstedes ikke lenger årskort.

Systemet er basert på automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom. Det er et kamera som tar bilde av nummerskiltet. Eier av kjøretøyet søkes automatisk opp i
motorvognregisteret.

Obligatoriske årskort/årsabonnement for fritidsboliger:
årsabonnement er obligatorisk for eiere av fritidsboliger innenfor veinettet. For å kjøpe årskort (årsabonnement), gå inn på www.youpark.no minst to virkedager før du skal
kjøre på veinettet. Dette gjør du ved å trykke «Kjøpe abonnement?» øverst til venstre på siden og søke opp «Flendalen» der det står «Søk her». Da kan du scrolle nedover
siden, trykk på «årsabonnement fritidsboliger (obligatorisk)», og du får instruksjoner for hvordan du utfører kjøpet og betaler (i dag er det kun faktura, kortløsning kommer
over nyttår). Med den nye løsningen administrerer man selv bilbytter.

Direktelink til abonnementene: https://www.youpark.no/subscriptions#!&url=/subscriptions/at/Flendalen%20- %20Sj%C3%B8limarka
Man kan gå inn og kjøpe abonnement allerede nå, det gjelder uansett fra 1. januar.

Etter at abonnementet er kjøpt, får man snart tilbakemelding om kjøpet er godkjent. For at kjøpet skal godkjennes, må gardsnummer og bruksnummer (g.nr./b.nr.) (og evt.
festenummer, hvis man har det) til den fritidsboligen som abonnementet skal knyttes til, skrives inn i kommentarboksen. Det holder ikke å skrive hyttenummer, gatenummer
eller annet. Andre enn hytteeier (f.eks. barn eller andre familiemedlemmer) kan stå for kjøp av abonnement. Som tidligere, kan også reg.nr. til andre personers biler stå oppført
(inntil 2 biler), i stedet for bilen til eier av hytta. Gnr./bnr./f.nr. finner man på seeiendom.no eller i skjøte for eiendommen.

Merk! Hvis man ikke kjøper abonnement for bilen man bruker minst to virkesdager før man benytter veien (fra og med 1. januar), vil man bli fakturert for enkeltturer inntil man
har kjøpt abonnement. Dette vil man ikke få refundert. Man mottar sms når abonnementet er klart til bruk.

Pris obligatorisk årskort for de som har hytte på Drykjedalen- Flendammen: 1600 kr.

Den obligatoriske satsen er noe lavere for hytter i andre deler av området, jfr. Jordskiftedommen. Men hvis man ønsker å ha tilgang til hele veinettet, må det betales 1600 kr.
Alternativt, hvis man kun vil kjøre t/r til egen hytte utenfor Drykjedalen- Flendammen, må man gjøre følgende:

1) Kjøp årsabonnement for 1600 kr

2) Send e- post til hanne@nedresjolie.no med navn på hytteeier og g.nr./b.nr./f.nr. på hytta (ikke veinummer) og kontonummer. Mellomlegget betales da tilbake.

Det er egne abonnementer for fastboende . Fastboende må altså velge abonnement på samme siden for inntil 1,0 km eller 3,3 km. Ingen forhåndsgodkjenning.

Merk! For hytteeiere og fastboende som plikter å kjøpe abonnement, må årsabonnement kjøpes innen 1. februar 2019. Det vil bli sendt ut faktura med fakturagebyr til de som
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Merk! For hytteeiere og fastboende som plikter å kjøpe abonnement, må årsabonnement kjøpes innen 1. februar 2019. Det vil bli sendt ut faktura med fakturagebyr til de som
ikke har kjøpt abonnement innen det tidspunktet.

årsabonnement andre enn hytteeiere:
Standard årsabonnement som gir tilgang til hele veinettet: 1600 kr. Ingen forhåndsgodkjenning. Velg «årsabonnement (øvrige)» nederst på siden
https://www.youpark.no/subscriptions#!&url=/subscriptions/at/Flendalen%20- %20Sj%C3%B8limarka

Enkeltpasseringer
Man kan også betale for enkeltpasseringer på flere forskjellige måter:

- Inntil 48 timer etter man har passert bommen, kan man registrere en bruker og legge inn kredittkortet eller bruke Vipps som betalingsmetode. Hvis du bruker Vipps,
kan du sende en SMS med kodeord Vipps + ditt registreringsnummer til 2434. Du vil da få en betalingsforespørsel hver gang du passerer bommen. Du kan også
registrere en brukerkonto på YouPark.no hvor du kan legge inn et betalingskort. Ditt kort vil da belastes automatisk hver gang du benytter en Youpark
parkeringsplass eller bomvei.

- Passerer man på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr til eier av kjøretøyet, om man ikke betaler på nettet innen 48 timer.

ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

Pris enkeltpasseringer:
Inntil 3,5t: 80 kr
Motorsykkel: 50 kr
Over 3,5 t: gratis

Andelseiere:
Andelseiere betaler for bruk av veinettet på linje med andre, og velger selv om de vil betale for enkeltturer eller abonnement.

Høstkort (tidligere kalt Jaktkort):
Det blir fortsatt mulig å kjøpe abonnement for perioden 1. sept.- 31. des. Det kommer eget abonnement opp på youparks side, og det fungerer på samme måte som de andre
abonnementene, innenfor den perioden.

Det er nå satt opp kamera i Byringveien og Flendalsveien. Til våren blir det satt opp kamera i Slemdalsveien (på åmotsiden), og Sameiet Slemdalsveien og FSV samarbeider om
bomløsningen. (Slemdalsveien er stengt om vinteren.)

Vi håper det nye bomsystemet vil fungere godt for alle. Youpark har en kundeservice hvor man kan ringe og få hjelp hvis man har problemer med å kjøpe abonnement, tlf.nr.
+47 47 70 07 00.

Mvh Styret i Flendalen- Sjølimarka Veilag
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