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l . Baggrund 

Ved Aftale om en vækstpakke af juni 2014 punkt 108 mellem regeringen 
(Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Fol
keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev der 
afsat midler lavere færgetakster for godstransport t i l og fra øerne. 

På grundlag heraf har Danske Færger og Transportministeriet forhandlet 
om reduktion af billetpriser for gods og indgået nærværende tillægskon
trakt. I tillægskontrakten reduceres maksimumpriserne for gods, og opera
tørens tilskud forhøjes. 

2 . Kontraktgrundlag 

Transportministeriet og Danske Færger A/S (Operatøren) har dags dato 
indgået nærværende tillægskontrakt 2 t i l kontrakt af den 24. juni 2013 om 
driften af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg 2015-2024. Kontrakten om
fatter en hovedkontrakt med tilhørende bilag og appendiks. 

Bestemmelserne i Kontrakten om driften af færgeoverfarten Samsø-Kalund
borg 2015-2024, herunder bilag og appendiks, gælder fortsat uden ind
skrænkninger, med undtagelse af de eksplicitte bestemmelser der følger af 
nærværende tillægskontrakt. 

3. Nye billetpriser for gods 

De i Kontraktens bilag 2, Ydelsesspecifikation, pkt. 4.2 anførte maksimum
priser for godsbilletter ændres jf. følgende oversigt, der er angivet i Kontrak
tens prisindeks (2012-nettoprisniveau): 

Billettype 2012-pl Reduktion Ny maks. pris 

Selvkørende godskøretøj 
(herunder sololastbil, sætte
vogn og vogntog) op t i l 10 
meters længde, inkl. fører 

792,00 80% 158,40 

Selvkørende godskøretøj 
(herunder sololastbil, sætte
vogn og vogntog) over 10 
meters længde og op t i l 20 
meters længde, inkl. fører 

1.215,00 80% 243,00 

Uledsaget godskøretøj (her- 1.063,00 80% 212,60 
under løstrailer) op t il 15 me-



ters længde 

Håndtering af uledsaget 76,00 80% 15,20 
godskøretøj 

Priserne er angivet eksklusiv moms. 

4. Betaling 

Som kompensation for de reducerede maksimumpriser for gods forhøjes 
operatørens tilskud med følgende beløb: 

Periode Årlig forhøjelse Månedlig forhøjelse 

2015-pl 2015-pl 

2015 (jun-dec)

2016

2017

2018-2024

Som det fremgår af tabellen er beløbene angivet i 2015-pl. Det indebærer, at 
der ved fremtidig prisopregning anvendes det gennemsnitlige nettoprisin
deks for 2015. 

5. Dato og underskrift 

Tillægskontrakten underskrives i to eksemplarer - ét t i l hver part. 
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