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Høringssvar: Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af 
indenrigsfærger – jeres j.nr. 2021-003939 
 
Kommunerne ønsker at bidrage til en fremtid med lavt udspil af CO2 mv. 
Hvis kommunernes bidrag skal øges og fremskyndes, er det nødvendigt 
med rammer og den nødvendige finansiering, så både klimaindsatsen og de 
øvrige kommunale opgaver kan løses. Derfor er KL meget tilfreds med, at 
der er etableret en statslig investeringsstøtte til nye klimavenlige færger, når 
ældre færger skal udfases eller nyere færger retrofittes. Og regeringen og de 
politiske aftaleparter har været hurtige til at afsætte midler og sætte gang i 
en udmøntning, hvilket er indeholdt i denne bekendtgørelse.  
  
Den korte tidshorisont for ansøgning om tilskud er en stor udfordring. 
 
KL er enig i, at ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete, 
så der er indeholdt en projektbeskrivelse af projektet jf. bilag 1, 2.3. 
Ingen eller kun ganske få kommuner eller kommunalt drevne færgeruter 
har på nuværende tidspunkt et færdigt projektforslag inkl. den 
budgetmæssige behandling. Det er derfor relevant, at det i kriterierne er 
indeholdt, at projektets modenhed skal beskrives også i forhold til en 
redegørelse for kommunale beslutninger om projektet, herunder særlig 
budgetmæssige.  
 
Som bekendt er den kommunale budgetlægning i fuld gang eller meget 
nær afslutning ved bekendtgørelsens ikrafttræden og i alle tilfælde 
afsluttet ved ansøgningsfristen den 15. november. Der vil derfor være 
behov for fleksibilitet i den henseende. 
 
§7 ”Transportministeren udmelder tilsagn og afslag inden udgangen af 
2021 for 235 mio. kr. og i starten af 2022 for de 50 mio. kr.” Det undrer 
KL, at ansøgningsfristen er sat til 15. november 2021 uanset om det er til 
de puljemidler, der udmøntes i 2021 eller i 2022 jf. §5, stk. 2. Da det 
korte tidsmæssige aftræk er en reel udfordring foreslås det, at 
ansøgningsfristen for 2022 midler rykkes til slutningen af 2022, hvor der 
så ligeledes kan gives tilsagn elle afslag.          
 
Der stilles i §11, 3) krav om, at den støttegivende myndighed dvs. 
kommunen for en kommunalt dreven færge kan godkende, at færger, der 
er indkøbt eller retrofittet med støtte afhændes eller indsættes på andre 
ruter. Dette er en væsentlig og god bestemmelse, da kommunerne 
samarbejder via f.eks. Færgesekretariatet om et standardfærgekoncept, 
som netop skal gøre det muligt at øge samarbejdet og effektivisere 
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færgedriften. Herudover er forsyningssikkerhed væsentlig og nødvendig, 
hvorfor det er nødvendigt, at kommunerne kan hjælpe hinanden ved 
f.eks. at leje færger eller omlægge ruter, så alle borgere kan blive betjent 
ved uheld, dok eller lign.       
 
Der kan søges om tilskud til indkøb af nye grønne færger eller til retrofit 
af eksisterende færger. KL er indforstået med, at der ikke kan ydes 
driftsstøtte. Men der arbejdes pt. med andre modeller for 
færgebetjeningen, hvor det er nødvendigt med en fleksibilitet i forhold til 
rammen for indkøb f.eks. bareboat-charter af nye færger bygget til den 
specifikke kommune og rute på meget langvarige kontrakter. Her 
forudsætter KL, at det vil være muligt at opnå støtte til anskaffelsen af 
færgen, uanset at der ikke er tale om et traditionelt indkøb. 
Kontaktformen er helt almindelig indenfor skibsfarten. En kommunalt 
dreven færge kan også drives via koncession, så der også her kan være 
andre organiserings- og finansieringsformer end direkte kommunalt 
indkøb.       
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Nete Herskind 
Chefkonsulent 
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