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Høring over udkast til bekendtgørelser om nedsættelse af færgetakster for hen-

holdsvis godstransport og passagerbefordring til og fra visse øer  

 

Økonomi og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ned-

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

 

Udkast til bekendtgørelse på godsområdet skal træde i stedet for bekendtgørelse nr. 

1516 af 6. december 2016 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra 

visse øer. 

 

Endvidere sender Økonomi- og Indenrigsministeriet hermed udkast til bekendtgørelse 

om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer i høring. 

 

Udkast til bekendtgørelse på passagerområdet skal træde i stedet for bekendtgørelse 

nr. 1057 af 29. juni 2016 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til 

og fra visse øer. 

 

Med de to udkast til bekendtgørelser etableres der en formel ramme for en ordning, 

hvor der kan ydes kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at et 

tilskud til nedsættelse af færgetakster på henholdsvis godsområdet og passagerområ-

det er omfattet af momslovens anvendelsesområde. De to bekendtgørelsesudkast 

indebærer, at kommunerne kan kompenseres på baggrund af et særskilt momsregn-

skab, der kan klarlægge, hvor stor den øgede afgiftsbelastning er. 

 

Endvidere betyder udkast til bekendtgørelse på godsområdet, at der sker en forenk-

ling i forhold til krav om oplysninger i de årlige opfølgningsredegørelser, som kommu-

nalbestyrelserne er forpligtede til at udarbejde. Ordningen på passagerområdet er 

nyere, og det er i forbindelse med etableringen af denne ordning allerede søgt sikret, 

at kravene til oplysninger i de årlige opfølgningsredegørelser på dette område er så 

enkle som muligt.  

 

Endelig er der foretaget nogle ændringer af teknisk karakter i forhold til de gældende 

bekendtgørelser på gods- og passagerområdet, bl.a. med henblik på så vidt muligt at 

få en ensartet systematik i de to nye bekendtgørelser. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til de 

to bekendtgørelsesudkast er ministeriet i hænde senest torsdag den 3. august 2017. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til mb@oim.dk med kopi til ko-

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

sendes både pr. brevpost og pr. e-mail. 
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Mona Boel, Opgaver og struktur, på 

tlf. 41 85 14 40. 

 

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

ner m.v., der høres over de to bekendtgørelsesudkast. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mona Boel 

 


