AutoPASS-regulativ for ferjetakster
Gjeldende fra 1. mars 2018

1. Hvem gjelder regulativet for
Regulativetgjelderfor riksvegferjesambandderAutoPASS-brikkebetalinger innført, og
gjelderfor frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det er gratisfor passasjerer.
For ferjesambandet
Moss-Hortener detegettakstregulativ.
2. Hvordan er takstsystemetbygd opp
2.1 Sone
Denenkelteferjestrekningplasseresi takstsoneetterferjestrekningenslengde.
Samferdselsdepartementet
kan gjøreavvik fra dennebestemme
lsen.
2.2 Takstgrupper
Takstregulativethar9 kjøretøygrupper(AP1-AP9) basertpålengdeintervallerfor kjøretøy
inkludert last. I tillegg er detenegentakstgruppeEL-bil for elektriskekjøretøyog MC for
motorsyklerog mopeder.
2.3 Takstene
Takstenefor deulike soneneog deulike kjøretøygruppene
gårfrem av taksttabellfor
AutoPASS-regulativet.
Alle taksteneer inkludertmerverdiavgift.
2.4 Bompenger
Bompengerinnkrevessomtillegg til ferjetaksten.Størrelsenpåbompengesatsen
og eventuelle
rabatterpådenneframgårav stortingsvedtaketvedrørendedetenkeltebompengeprosjekt.
Kjøretøysometterregulativetsbestemmelser
skalbetaleto gangereller tre gangerferjetakst,
skalbetaleenkelbompengetakst.
Fritak for betalingav bompengeandelen
gis i henholdtil Vegdirektoratetstakstretningslinjer
for bompengeprosjekter
punkt2.3,og detenkeltetakstvedtak.
For avregningmellomferje- og bompengeselskapet
skalogsåovennevntestortingsvedtak
leggestil grunn.

3. Takstberegning
3.1 Generelt
Kjøretøytakseresetterkjøretøyetstotallengdeinkludertlast.
3.2 Taksering av spesiellekjøretøy
SnøscootertakseresettertakstgruppeMC.
MopedbiltakseresettertakstgruppeMC.
MC, MC medtilhengerog/ellersidevognog firehjulsmotorsykkeltakseresettertakstgruppe
MC.
Elektriskerullestolerog lignendekjøreanordningermedmaksimumfart på10 km pr time, er
gratis.
Elektriskekjøretøymeddrivstoffkode5 i vognkortetog hydrogenkjøretøymeddrivstoffkode
6 i vognkortet,betaler50% av priseni dentakstgruppe(AP1-AP9 og MC) somkjøretøyetblir
målt til å tilhøre. Det ytesordinærerabatterpådenneprisenvedbruk av AutoPASS-brikke
knyttettil AutoPASS-ferjekontoeller AutoPASS-brikke alene.
3.3 Kjøretøy med henger
Kjøretøyover6 meterog medtilhengertakseressomett kjøretøy,dvs.kjøretøyetssamlede
lengdebestemmertakstgruppen.
Kjøretøyunder3501kg og mindreenn6 meterog medtilhengerbetalersomfølger:
Samletlengdemindre
enn6,0 meter

Samletlengdemellom6,01
meterog 10,0meter

Samletlengdemerenn
10,01 meter

Enkeltakst= AP1

To gangertakst= AP1 x2

Tre gangertakst=AP1 x3

Ved bruk av rabatterbetaleshhv. to ganger/ tre gangerav rabatterttakst.Elektriskekjøretøy
meddrivstoffkode5 og hydrogenkjøretøymeddrivstoffkode6 i vognkortet(segrunnprisi pkt
3.2)somdrartilhenger,takseresogsåetterdetteprinsippet.
3.4 Taksering av gods
For godsog dyretransportsomikke gårpåbil/hengerbenyttesselskapetsegetgodsregulativ.
Selskapetavgjørom dyr skaltransporteresi vogn/kasse.
4. Hvordan betale
Det er mulig å betalemedbruk av AutoPASS-brikke og kontant/bankkort.Det blir ikke gitt
anledningtil bruk av andretyperrabattgivendebetalingsmediumi ferjesambandet
etterat
AutoPASS-brikkebetalinger innført.
4.1 Betaling med AutoPASS-brikke uten rabattavtale
Trafikantermedgyldig AutoPASS-brikke utenrabattavtaleoppnår10%rabatt.
Trafikantermedgyldig AutoPASS-brikke blir etterfakturertfor denfaktiskebruken.

4.2 Betaling med AutoPASS-brikke med rabattavtale
Kunderkaninngårabattavtalefor kjøretøyi gruppeAP1-AP9. Det gis ikke rabatterfor andre
kjøretøygrupper.Inngåelseav rabattavtalekangjøresi selvbetjeningsløsning,
se
www.autopassferje.no
.
4.2.1
AutoPASS-ferjekonto – Privat
Privatkunderkanoppnå50%rabatti alle samband.Det er regningsmottager
somtegner
avtalen.
Privatkunderkanknytteto kjøretøytil enrabattavtale.
4.2.2 Forhåndsinnbetaling for å oppnå rabatt – Privat
For å oppnårabatter,jf. pkt. 4.2.1krevesdetforhåndsinnbetaling.
Forhåndsinnbetalingsklasse
1
For kjøretøyi bilgruppeAP1-AP2 inkludertlast, samtmotorsykkel/moped
, er
forhåndsinnbetaltbeløpminimum:kr 3 400pr. avtale.
Forhåndsinnbetalingsklasse
2
For kjøretøyi bilgruppeAP3-AP6 inkludertlaster forhåndsinnbetaltbeløpminimum:
kr 13 500pr. avtale.
Forhåndsinnbetalingsklasse
3
For kjøretøyi bilgruppeAP7-AP9 inkludertlaster forhåndsinnbetaltbeløpminimum:
kr 25 600pr. avtale.
For å oppnårabattmåkjøretøyetstotallengdeinkludertlastværeinnenforsammeeller lavere
bilgruppesomdeter tegnetavtalefor. For kjøretøyi bilgruppeAP1 medhengerviservi til
pkt. 3.3.
Når forhåndsinnbetalingen
er gjort blir AutoPASS-brikkenaktivertmot enAutoPASSferjekonto- Privat.
Ved behovfår kundentilsendtet AutoPASS-ferjekortpr kjøretøyi aktuell
forhåndsinnbetalingsklasse
til bruk pådesambandsomer omfattetav ferjekortordningender
AutoPASS-brikkebetalingikke er innført, jf. www.autopass
ferje.no.
Kundemå betale50 kr i gebyrpr. kort, somtrekkesfra AutoPASS-ferjekonto– Privat.
ReisendeoppnårrabattsålengesaldopåAutoPASS-ferjekonto- Privater positiv. Når
forbruk passerer75%av forhåndsinnbetaltbeløpvil trafikantenbli varslet.

4.2.3 AutoPASS-ferjekonto - Bedrift
Bedriftskunderkanoppnå40 % rabatt.
Bedriftskunderkanknytteet ubegrensetantallkjøretøytil AutoPASS-ferjekonto- Bedrift,
forutsattat kjøretøyeneer registrertpåsammegyldigeorganisasjonsnummer
påAutoPASSferjekonto- Bedrift. Bedriftskundermåoppgisitt organisasjonsnummer
for å få AutoPASSferjekonto- Bedrift.
4.2.4 Forhåndsinnbetaling for å oppnå rabatt – Bedrift
For å oppnårabatter,jf. pkt. 4.2.3krevesdetforhåndsinnbetaling.
Forhåndsinnbetalingsklasse
1
For kjøretøyi bilgruppeAP1-AP2 inkludertlaster forhåndsinnbetaltbeløpminimum:
kr 3 400pr. kjøretøy
Forhåndsinnbetalingsklasse
2
For kjøretøyi bilgruppeAP3-AP6 inkludertlaster forhåndsinnbetaltbeløpminimum:
kr 13 500pr. kjøretøy
Forhåndsinnbetalingskla
sse3
For kjøretøyi bilgruppeAP7-AP9 inkludertlaster forhåndsinnbetaltbeløpminimum:
kr 25 600pr. kjøretøy
For å oppnårabattmåkjøretøyetstotallengdeinkludertlastværeinnenforsammeeller
laverebilgruppesomdeter forhåndsinnbetaltfor, for detaktuellekjøretøyet.For kjøretøyi
bilgruppeAP1 medhengerviservi til pkt. 3.3.
Når forhåndsinnbetali
ngener gjort blir AutoPASS-brikkenaktivertmot enAutopASSferjekonto- Bedrift.
Ved behovfår kundentilsendtet AutoPASS-ferjekortpr kjøretøyi aktuell
forhåndsinnbetalingsklasse
til bruk pådesambandsomer omfattetav ferjekortordningender
AutoPASS-brikkebetalingikke er innført, jf. www.autopassferje.no.
Kundenmåbetale50 kr i gebyrpr. kort, somtrekkesfra AutoPASS-ferjekonto– Bedrift.
ReisendeoppnårrabattsålengesaldopåAutoPASS-ferjekonto– Bedrift er positiv. Av
innbetaltforskuddvil 90%væredisponibelt.10%vil væreavsattsomenbuffer for å dekke
inn eventuelleforsinkelseri innrapporteringav gjennomførtereiser.Trafikantvil bli varslet
nårdeter igjen 15%av disponibeltbeløp.Ved opphørav avtalevil restbeløpinkludert avsatt
buffer bli refundert.

4.3 Manuell betaling
Følgskilting påkai.
4.4 Punktetopphørtefra og med01.03.2018

5. Refusjon av AutoPASS-ferjekonto
Kundenkanavsluttesitt avtaleforholdnårhanønsker.
6. Takster for beredskapsturer
Sonenefølgerinndelingeni taksttabellen.Denordinæresoneplassering
leggestil grunn.
Sone

Taksti kr

1

5245

2

5290

3

5385

4

5425

5

5480

6

5550

7

5675

8

5720

9

5815

10

5910

11

5930

12

6000

13

6035

For distanserutovertabellenregnestaksteneut pådennemåten:
4980,61kr + 897,66kr for hver5. soneutoversone13 + 76,09kr x antallsonertotalt.
Avrundesoppadtil nærmestehele10 kroner.

For eksempelsone18: kr 4980,61+ kr 897,66+ (kr 76,09x 18) = kr 7247,89somavrundes
til kr 7250.
For ventetidinntil 1 time regnesikke ekstrabetaling.For ventetidutover1 time måny takst
lik takstenfor sone1 betalesfor hverpåbegyntetime.
Det understrekesat beredskapsvakt
er innført for å sikretilbringertjenestentil sykehus.Det er
såledesikke økendetransportbehoveller transportøkonomiske
hensynsomligger til grunnfor
beredskapstjenesten.
Disseretningslinjeneforutsetteslagt til grunni samtligeriksvegsamband.
Regionvegsjefene
er tidligereunderrettetom i hvilke sambanddetskalværeberedskapsvakt.

7. Takster for ekstraturer og frakt av anleggsmaskinerm.v. til vegløsebygder
Taksterfor ekstraturerog for frakt av anleggsmaskiner
m.v. til vegløsebygderskalfølge
selskapetsegnebestemmelser,
basertpåselvkostprinsippet.
Ekstratureri ferjesambandhvor deter etablertberedskapsvakt
kanbaregis i helt nødvendige
tilfeller og underforutsetningav at mulighetenfor beredskapsturer
ikke faller bort for lengre
tid. Ferjeførerentreffer avgjørelsenetternærværende
punkt.
Somekstraturregnesikke turer for avvikling av trafikk møttfram til ordinæreruteavganger.
8. Takstavvik
Myndighettil å fastsettetakstavvikligger til Samferdselsdepartementet.
9. Forhåndsbestilling
Adgangtil forhåndsbestillingav plasspåenferjeavganger avgrensettil utvalgte
ferjesambanddefinertav løyvemyndighet.
10. Straffetakster
Reisendesomvedkontroll harunnlattå betaleeller latt segregistreremedbrikke kan
avkreveset straffegebyrpåkr 2000perkjøretøy. Tilleggstakstkanogsåileggesved
manglendebetalingav tilsendt faktura.
For trafikantermedbrikke utenrabattavtalevil beløpetbli lagt til påfakturaen.For trafikanter
medrabattavtaleblir beløpettrukketfra forhåndsinnbetaltbeløp.For andretrafikantervil det
bli krevdat beløpetblir gjort opppåstedet.
11. Vognkort
Påanmodningplikter bilfører å fremvisegyldig vognkort.

