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Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til kommuner der modtager tilskud til nedsættelse af 
færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. 

Vedr. tilskud til billigere færger i august og september 2020 som følge af 

sommerpakke 

Regeringen har sammen med en række partier i Folketinget aftalt en sommerpakke, 

der indeholder en række initiativer, der blandt andet skal stimulere turismen og give 

rig mulighed for at komme rundt i landet. Der er som en del af pakken afsat 50 mio. 

kr. til billigere passagerbefordring i august og september 2020 på en række færger. 

Initiativet vedrører de færgeruter, der er omfattet af tilskud til nedsættelse af 

færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, jf. § 21 b i lov om kommunal 

udligning og generelle tilskud. Fordelingen af de 50 mio. kr. følger samme 

fordelingsnøgle som § 21 b - tilskuddet. Fordelingen mellem kommunerne fremgår af 

bilag 1. 

Tilskuddet skal i lighed med § 21 b - tilskuddet anvendes til takstnedsættelser for 

passagerbefordring. Kommunerne kan fleksibelt ud fra de lokale forhold tilrettelægge 

anvendelsen af de tildelte midler, således at midlerne inden for perioden august til 

september kan målrettes de tidspunkter, hvor midlerne vurderes bedst anvendt. Det 

stilles som krav, at kommunerne sikrer, at færgefarten er gratis for biler med 

handicapparkeringskort i hele perioden august til september 2020 for de omfattede 

færgeruter. Der henvises til Aktstykke nr. 245 af 23. juni 2020 (link). 

Tilskuddet udbetales til kommunernes NemKonto af Social- og Indenrigsministeriet. 

Tilskuddet udbetales inden 1. august 2020. 

Der stilles krav om en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet. De specifikke krav, 

herunder krav om revisorerklæring eller ledelsespåtegnelse, fremgår af bilag 2. 

Redegørelsen skal sendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. december 

2020. 

Det bemærkes, at uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Der er 

ikke mulighed for at anvende overskydende midler i en efterfølgende periode. Udbetalt 

tilskud kan endvidere kræves tilbagebetalt i det omfang, at pengene ikke måtte være 

anvendt til formålet. 

Spørgsmål i relation til tilskuddet kan rettes til Bjarke Lund-Sørensen (bls@sim.dk, tlf. 

72 28 25 79) eller Mona Boel Østergaard (mb@sim.dk, tlf. 72 28 25 52). 
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Med venlig hilsen 

Torben Buse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 - Fordeling af færgetilskud i august og september fra 
sommerpakken 

Fordeling mellem omfattede kommuner 

 
Tabel 1  

Fordeling af tilskud om billigere færger i august og september  

Kommune Tilskud, i 1000 kr. 

Holbæk                                                        3.499  

Kalundborg                                                            656  

Slagelse                                                            745  

Lolland                                                        1.041  

Assens                                                            212  

Faaborg-Midtfyn                                                            977  

Svendborg                                                            175  

Langeland                                                            176  

Ærø                                                      11.222  

Haderslev                                                            570  

Fanø                                                      13.193  

Horsens                                                            223  

Struer                                                            582  

Norddjurs                                                        1.005  

Odder                                                            565  

Samsø                                                        9.062  

Skive                                                            945  

Læsø                                                        4.657  

Aabenraa                                                            118  

Hedensted                                                            310  

Aalborg                                                              66  

I alt                                                      50.000  
 

 Anm.: Den samlede ramme på 50 mio. kr. fordeles ud fra Social- og Indenrigsministeriets fordelingsnøgle for tilskud til 

nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer – det såkaldte § 21 b tilskud. 

Kilde: Social- Indenrigsministeriet. 
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Bilag 2 - Redegørelse for anvendelse af tilskudsmidler til 
billigere færger i august og september 2020 

Redegørelsesskema 

Regeringen indgik d. 19. juni 2020 Aftale om en sommerpakke med en række af 

Folketingets partier (link).  

For så vidt angår initiativet om billigere færger til de små øer, samt Ærø, Fanø, Læsø 

og Samsø i august og september tiltrådte Folketingets Finansudvalg Aktstykke nr. 245 

d. 23. juni 2020, hvor der er bevilget 50 mio. kr. til initiativet. 

Som det fremgår af Aktstykket skal kommunerne afgive en redegørelse for 

anvendelsen af midlerne til Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriet skal på den 

baggrund bede om de i tabel 1 efterspurgte oplysninger i forbindelse med redegørelse 

for anvendelse af midler til billigere færger i august og september 2020. Det 

bemærkes, at der stilles specifikt krav om oplysninger vedrørende biler med 

handicapparkeringskort.  

 
Tabel 1  

Skema til redegørelse for anvendelse af tilskudsmidler til billigere færger i august og september 2020 

Billettype  
Perioder for 
takstnedsættelse 

Takstnedsættelse i 
forhold til oprindelig 
planlagt takst i 
august og 
september 2020* 

Antal solgte 
billetter 

Mistede indtægt som følge 
af takstnedsættelse, ekskl. 

moms. 

Personbil 
1.august til 15. 
september 

25 kr. 1.000 25.000 kr. 

Voksen 
1. august til 30. 
september, undtagen 
weekender 

15 kr. 2.000 30.000 kr.  

Motorcykel 
1. august til 18. 
september efter kl. 
16:00 

10 kr. 500 5.000 kr. 

[Tilføj]     

     

     

     

     

Bil med 
handicapparkeringskor
t** 

1. august til 30. 
september 

   

I alt -    
 

 Anm.: De udfyldte felter med kursiv er eksempler på udfyldelse af skema. Ved anvendelse af skemaet skal disse felter slettes. 

* Der tages udgangspunkt i den allerede planlagte takst i august og september 2020 før tildelingen af tilskuddet fra 

sommerpakken. Hvis der ikke på forhånd er fastlagt en takst for denne periode, kan der tages udgangspunkt i sidste års 
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takst for august og september 2019.  

               ** Der er krav om, at biler med handicapparkeringskort har gratis færgefart i hele perioden august-september 2020. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Redegørelsen for anvendelsen af tilskudsmidlerne skal sendes til Social- og 

Indenrigsministeriet senest den 1. december 2020. 

Krav om ledelsespåtegnelse eller erklæring fra revisor 

I lighed med de årlige opfølgningsredegørelser for nedsættelse af færgetakster på hhv. 

passagerer- og godsområdet stilles krav om, at redegørelsen for anvendelsen af 

tilskudsmidler til billigere færger i august og september 2020 skal være ledsaget af en 

erklæring fra kommunernes revisor, hvis tilskuddet for kommunale færgeruter udgør 1 

mio. kr. eller derover. Erklæringen skal bekræfte, at de i tabel 1 efterspurgte 

oplysninger er opgjort korrekt. Redegørelser for kommunale færgeruter, der modtager 

et tilskud på mindre end 1 mio. kr. skal være ledsaget af en påtegnelse fra 

kommunalbestyrelsen om de anførte oplysningers rigtighed. Redegørelser for private 

færgeruter skal være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor 

om, de anførte oplysningers rigtighed. 

 


