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Reduserte takstar på fylkeskommunale ferjer og auka 
driftstilskott  

 

Innstilling fra fylkesdirektøren 
Seksjon for kollektiv og mobilitet tilførast kr 1.682.000 for å redusere takstane på bilferjene i Brevik 
og Kragerø. Budsjettert avsetning i 2022 til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 
 
 

Bakgrunn og saksgang 
Regjeringa har løyvd 241,6 mill. kroner for at fylkeskommunane kan redusere ferjetakstane med 30 
% for reisande i 2022. Det vert overført som ein spesifisert del av rammetilskottet, og for Vestfold 
og Telemark fylkeskommune utgjer løyvinga kr 1.682.000 ekstra. Løyvinga og fordelinga vart kjend 
undervegs i den politiske handsaminga av budsjettet. Nye takstar vert iverksett 01.03.22. 
 
Administrasjonen vel å sende sak til handsaming i hovudutval for samferdsel, fylkesutvalet og 
fylkestinget då det er stort engasjement i saka.  
 

Saksopplysningar 
Det er eit mål å reduser utsleppa frå ferjesektoren, i landet sett under eitt har ein kome langt i å 
investere i nye elektriske bilferjer for å få ned utsleppa. Dei store investeringskostnadane har 
fylkeskommunane delvis teke sjølve og delvis lagt over på brukarane. Dette førte til ferjeopprøret, 
som er bakgrunnen for det ekstraordinære engasjementet.  
 
Fylkeskommunen står fritt til å velje korleis summen nyttast, då det er ein del av rammetilskottet. I 
Vestfold og Telemark har administrasjonen og ferjeselskapet vurdert at takstreduksjonen bør koma 
pendlarar til gode. Løyvinga er knytt til fylkesvegferjestrekningar. Ein har difor vald å prioritere 
personbil og typisk handtverkar bilar opp til 7 meter.   
Dersom det berre gjekk bilferjer på ei strekning kunne ein vurdere å setje ned persontakstane. Men 
sidan det vil vera krevjande å operere med ulike takstar på ulike fartøy og ein alt i dag har svært 
gunstige prisar for personar som reiser hyppig med båt og bilferje har ein vald å ikkje prioritere 
reduserte takstar for personreiser.  
 



Grunnlaget for tildelinga er at strekninga er ei fylkesvegferje. Det er indikasjonar på at 
departementet har forskottert at Kragerø sambanda er ei fylkesvegstrekning. Effekten av kr 
1.682.000 vert då ein takstreduksjon på ca. 17,5 % samanlikna med taksten per 01.01.21 som er 
den gjennomsnittlege effekten KS har estimert at dei 241,6 mill. vil gje for takstreduksjonen i fylka.       
Forklaringa på differansen mellom 30 % som regjeringa seier at det skal dekkje og 17,5 % kan 
forklarast på følgjande måte: Ein unngår å auke takstane i 2022 med prisauken som utgjer ca. 3,5 %, 
mva vart auka med 6 % frå 6 % til 12 % frå 01.10.21. Dei resterande 3 % kan truleg forklarast med at 
regjeringa har lagt inn ein forventa auke i biltrafikken som følgje av reduserte prisar.  
 
Kva gjer dei andre fylka? 
Innlandet – 30 % (Nyttar riksvegregulativet) 
Viken – manglar opplysningar 
Agder – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Rogaland + 3 % 
Vestland – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Møre og Romsdal – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Trøndelag – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Nordland – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Troms – 11,7 %  
Finnmark – 30 % (nyttar riksvegregulativet og Autopass) 
Oslo – ikkje aktuelt 
  

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvensar.  
Ein takstreduksjon, medfører trong for auka godtgjersle/tilskott i påfølgjande år, eller takstauke ut 
over ordinær prisstigning.   
 
Avsetningen til disposisjonsfondet blir redusert frå 145,8 mill. til 144,1 mill. dersom innstillinga 
vedtas. 
 
 

Konsekvens for fylket sine klimamål og FNs bærekraftmål. 
Tiltaket vil ha negativ effekt på klimamålet, då det vil føre til auka biltrafikk, og kan føre til trong for 
auka kapasitet på ferjene. Dvs. anten at ein lyt segle fleire avgangar, eller setje inn støre materiell.  
Reduserte takstar medverkar til mindre ulikskap samanlikna med der ein ikkje betalar for å nytte 
vegane og til berekraftige lokalsamfunn.   
 

Fylkesdirektørens vurdering 
Fylkesdirektøren vurderer det som rett at pengar til å redusere ferjetakster vert nytta til dette. 
Dette har og andre fylkeskommunar gjort og KS tilrådd, men fylkesdirektøren legg ikkje opp til å 
legge inn meir og når da ikkje 30 % takstreduksjon. 
Priselastisiteten som regjeringa har lagt inn er ikkje urimeleg, og om ein legg til grunn at trafikken 
aukar kan det gje rom for ein høgare rabatt enn 17,5 %. Fylkesdirektøren vil ikkje rå til å auke 
rabatten til 20 %, då vil ein heller vurdere om takstauken ved årsskiftet 2022/2023 kan setjast litt 
lågare enn prisauken/takstauken generelt. 
 
I praksis var det mogleg å setje i verk takstreduksjonen frå 01.02.22, men blir no 01.03.22 etter 
handsaming av denne politiske saka.  
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