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Høring over udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for gods-

transport til og fra visse øer  

 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om nedsæt-

telse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer i høring. 

 

Udkastet til ny bekendtgørelse på godsområdet skal træde i stedet for bekendtgørelse 

nr. 670 af 21. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra 

øer. 

 

Det fastlægges ved bekendtgørelse, hvilke former for godstransport og godshåndte-

ring, der er omfattet af tilskudsordningen. I den gældende bekendtgørelse gælder det 

bl.a. kategorien varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule 

plader. Denne kategori blev oprindelig fastlagt ud fra et ønske fra flere kommu-

ner/færgeoperatører om, at det skulle være let at identificere de varebiler, som kunne 

få nedsatte færgetakster.  

 

Social- og Indenrigsministeriet har erfaret, bl.a. på baggrund af kommunernes opfølg-

ningsredegørelser for 2015, at kategorien vedrørende gulpladebiler har givet anled-

ning til visse udfordringer. På den baggrund lægger bekendtgørelsesudkastet op til at 

ændre afgrænsningen af kategorien, således at den omfatter varebiler på ikke over 4 

ton, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig 

kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen. 

 

Endvidere er det præciseret i bekendtgørelsesudkastet, at trailere er omfattet af ord-

ningen. 

 

Desuden indeholder bekendtgørelsesudkastet en række tekniske ændringer i forhold 

til den gældende bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport. 

 

Det gælder bl.a. oplysninger om årlige tilskud til de omfattede kommuner og den en-

kelte kommunes andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014-pl) i 

henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, 

som fremgår af bilag 2 og 3 i den gældende bekendtgørelse. Fremadrettet vil disse 

oplysninger indgå med pl-regulerede beløb i den meddelelse om tilskuds- og udlig-

ningsbeløb, som ministeriet hvert år udsender pr. 1. juli for det efterfølgende år.  

 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til be-

kendtgørelsesudkastet er ministeriet i hænde senest den 24. oktober 2016. 
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Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til mb@sim.dk med kopi til ko-

mok@sim.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-

sendes både pr. brevpost og pr. e-mail. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Mona Boel, Opgaver og struktur, på 

telefon 41 85 14 40. 

 

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-

ner m.v., der høres over bekendtgørelsesudkastet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mona Boel 
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