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Til kommuner, der modtager tilskud til nedsættelse af fær-
getakster for personbefordring og godstransport til og fra 
visse øer 
 

Vedr. nye bekendtgørelser om nedsættelse af færgetakster for personbe-

fordring og godstransport (§ 21 a og § 21 b tilskud) 

Social- og Indenrigsministeriet har netop udstedt nye bekendtgørelser om nedsættelse 

af færgetakster for godstransport og personbefordring til og fra visse øer. Bekendtgø-

relserne træder i kraft med virkning fra den 1. september 2019. 

Med de to bekendtgørelser sker der justeringer i forhold til de eksisterende tilskuds-

ordninger. De nye ændringer vedrører: 

 Ny fordelingsnøgle på passagerområdet som følge af opdaterede trafik- og om-

sætningstal 

 Større fleksibilitet for kommuner med små øer i forhold til selv at beslutte, 

hvornår tilskudsmidlerne på passagerområdet skal anvendes inden for en 

tidsramme på maksimalt 46 uger sammenlagt i det pågældende år  

 Tilvejebringelse af hjemmel til at etablere en særlig godsordning for Mandø  

 Forenkling af opfølgningsredegørelser på passager- og godsområdet  

 Forenkling af afgrænsning af varebiler på godsområdet  

 Harmonisering af reglerne for anvendelse af uforbrugte midler 

 Ændringer i relation til kompensationsordningen for afgiftsmæssige konse-

kvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster er omfattet af 

momslovens anvendelsesområde 

Der er med de nye bekendtgørelser tale om en udmøntning af initiativer i en politisk 

aftale fra november 2018 om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færge-

takster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra 

visse øer. 

Med lov nr. 513 af 1. maj 2019 er der tilvejebragt ny lovgivning i forhold til de initiati-

ver i den politiske aftale, som kræver nye lovhjemler. 

Med den nye lov tilføres yderligere 5,3 mio. kr. (2019-pl) årligt fra 2019 til tilskuds-

ordningen på passagerområdet, således at den samlede årlige ramme fra 2019 udgør 

88,3 mio. kr. (2019-pl). De nye midler sikrer, at der i beregningen af ruternes til-

skudsbehov tages højde for trafikforskydninger på baggrund af opdaterede trafik- og 

omsætningstal, samtidig med at midlerne sikrer, at alle ruter som minimum får det 

samme som i dag. 
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Der vedlægges en oversigt over den nye fordeling af tilskud på passagerområdet mel-

lem de enkelte kommuner for 2019 og 2020. 

Der skal ske en efterregulering af tilskud på passagerområdet for 2019 i forhold til de 

kommuner, der får forhøjet deres tilskud som følge af den nye fordelingsnøgle. Efter-

reguleringen vil blive afregnet forholdsmæssigt i lige store dele i de sidste tre måneder 

af 2019. Den nye fordeling af tilskuddet for 2020 kommer endvidere til at fremgå af 

den generelle tilskudsudmelding for 2020. 

Endvidere vil der ske en mindre justering af tilskuddene til de enkelte kommuner på 

godsområdet som følge af, at den særlige godsordning for Mandø finansieres inden for 

den samlede ramme på godsområdet. Der vil ligeledes her ske en efterregulering af 

tilskud for 2019. 

Endvidere vil der ske ændringer i forhold til kompensation for afgiftsmæssige konse-

kvenser som følge af, at tilskud er omfattet af momslovens anvendelsesområde. 

 

Med venlig hilsen 

Bjarke Lund-Sørensen 

 

Bilag:  

Nye bekendtgørelser om nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbe-

fordring til og fra visse øer. 

Oversigt over ny fordeling af tilskud på passagerområdet for 2019 og 2020.  


