
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Øyvind Stokka 
22 24 82 24 

Supplerende tildelingsbrev nr. 4. Stortingets behandling av Prop. 67 
S/Innst. 216 S (2019-2020) 

Stortinget behandlet den 31. mars 2020 Prop. 67 S / Innst. 216 S (2019-2020) Endringer i 
statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 
Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 
2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Vedtaket i Stortinget var i henhold til 
innstillingen når det gjelder saker knyttet til Statens vegvesen. Det ble gjort følgende 
bevilgningsvedtak på kap. 1320 Statens vegvesen: 
 

Kap. Post Formål Kroner 

1320  Statens vegvesen  
 22 Drift og vedlikehold av riksveier kan, kan overføres, kan 

nyttes under post 29 og post 30, økes med…………......... 600 000 000 
  fra kr 6 431 800 000 til kr 7 031 800 000   
 72 Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres, økes 

med…………………………………………………………….. 50 000 000 
  fra kr 1 487 900 000 til kr 1 537 900 000  

 
Bevilgningsøkningen på post 72 skal nyttes til å redusere takstene på riksveiferjesamband 
med 20 pst. i perioden 1. april til 30. juni. Takstreduksjonen implementeres så snart det lar 
seg gjøre, enten gjennom justering av regulativene eller gjennom flytting av de enkelte 
samband til lavere takstsoner i regulativene. Takstene reduseres i den tilskuddsberettigede 
riksveiferjedriften. Riksveiferjesambandet Moss – Horten omfattes derfor ikke.  
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Side 2 
 

Stortinget har gjort vedtak om å redusere lav sats for merverdiavgift, blant annet for 
"transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4", til 6 pst. for perioden 
1. april til 31. oktober 2020. Departementet ber om at lav avgiftssats blir implementert i 
ferjeregulativene så snart det lar seg gjøre. 
 
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten, stiller Samferdselsdepartementet 
bevilgningsendringen på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksveiferjetjenester til 
disposisjon for Statens vegvesen i 2020.  
 
Departementet kommer snarlig tilbake om bevilgningsendringen på kap. 1320 Statens 
vegvesen, post 22 Drift og vedlikehold av riksveier. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Øyvind Stokka 
seniorrådgiver 
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