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Høring af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 

 

Hermed sendes Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens 

jernbanenet i offentlig høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 

1. januar 2019.  

 

Ændringsbekendtgørelsen vedrører den gældende bekendtgørelses bilag 1 om satser for 

infrastrukturafgifter i 2019. Som led i finanslovsforhandlingerne indgik regeringen (Venstre, Liberal 

Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti i december 2017 en delaftale om bl.a. 

lavere takster på Storebæltsforbindelsen. For togtrafikken medfører delaftalen, at broafgiften for 

passagertog for passage af Storebæltsforbindelsen nedsættes med 15 pct. pr. 1. januar 2018, og at 

afgiften herefter holdes konstant, dvs. uden prisopregning, frem til og med 2022. I 2023 foretages en 

yderligere afgiftsreduktion, så afgiften samlet set bliver sat ned med 25 pct. i forhold til 2017.  

 

På grund af en beklagelig fejltolkning har Banedanmark ikke undtaget afgiften for prisopregning fra 

2018 til 2019. Dette betyder konkret, at Banedanmark i 2019 hidtil har opkrævet kr. 5.923,50 pr. 

bropassage (dvs. inkl. prisopregning) i stedet for rettelig kr. 5.870,70 pr. bropassage (dvs. ekskl. 

prisopregning) for passagertogs passage af Storebæltsforbindelsen. Ændringsbekendtgørelsen, der 

hermed sendes i høring, retter op på denne fejl og indfører med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019 

den korrekte, ikke-prisopregnede broafgift på kr. 5.870,70 pr. passagertogs passage af 

Storebæltsforbindelsen. 

 

Satserne for hhv. togkilometerafgiften og de øvrige broafgifter er uændrede i forhold til den gældende 

bekendtgørelse nr. 1328 af 27. november 2018 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.  

 

Det bemærkes, at den korrekte, dvs. ikke-prisopregnede, sats for broafgiften for passagertog for 

passage af Storebæltsforbindelsen er indeholdt i det udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter 

m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2020, og som pt. er i offentlig 

høring. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på e-mail: l-sektrafik@bane.dk eller på tlf. nr. 2637 

5239.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet bedes sendt til Ledelsessekretariatet i Banedanmark, 

Trafikdivisionen, e-mail: l-sektrafik@bane.dk senest fredag den 22. november 2019. 
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Liste over de hørte myndigheder og virksomheder er vedlagt.  

 

Udkastet til bekendtgørelse er desuden lagt på Høringsportalen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kenneth Juul Andersen 

Sektionschef 

Banedanmark 

  



 

    

    
    

   Side 3/6 

    
    

 

Høringsliste i forbindelse med Banedanmarks høring af Bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 

 
Transport- og Boligministeriet  

trm@trm.dk  

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

info@tbst.dk  

 

DSB  

DSBpost@dsb.dk  

 

ARRIVA Tog A/S  

Susanne Hejer   

susanne.hejer@arriva.dk  

 

Hovedstadens Lokalbaner A/S 

Jørn Elsvaag 

joel@lokaltog.dk  

 

Midtjyske Jernbaner Drift A/S  

Martha Vrist  

mv@mjba.dk  

 

Lokaltog A/S  

Kurt Hansen  

kuha@lokaltog.dk  

 

Nordjyske Jernbaner A/S  

Peter Hvilshøj  

ph@nj.dk  

 

DB Cargo Scandinavia A/S  

Silke Janser  

silke.janser@deutschebahn.com  

 

Jan T. Andersen  

jan.andersen@deutschebahn.com  

 

Hector Rail  

Leif Gustafsson  

leif.gustafsson@hectorrail.com  

 

Bjørn T. Hansen  

bjoern.hansen@hectorrail.com  

 

SJ  

diariet@sj.se  
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Petter Essen 

petter.essen@sj.se  

 

CFL Cargo Danmark  

Jens Ole Pedersen  

jens@cflcargo.dk  

 

Captrain Denmark Aps  

Jørgen Brøgger 

joergen.broegger@captrain.dk  

 

TX Logistik  

Lars Winther Sørensen  

l.winther@txlogistik.eu  

 

Lars Vang Jensen  

l.jensen@txlogistik.eu  

 

A/S Storebælt  

info@sbf.dk  

 

Sund & Bælt Holding A/S  

info@sbf.dk  

 

A/S Øresund  

info@sbf.dk  

 

Øresundsbro Konsortiet 

Rolf Sundquist 

rsu@oresundsbron.com 

railway@oresundsbron.com  

 

NEG Tyskland 

Info@neg-niebull.de 

 

DB Netze 

Sebald.Stumm@deutschebahn.com  

 

Trafikverket 

networkstatement@trafikverket.se 

 

Bane NOR 

Jan Harald Dammen 

Jan.harald.dammen@banenor.no  

 

Contec Rail 

Anders Dørge 

anders.dorge@mail.dk 
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Green Cargo 

Peter Kronvall 

Peter.kronvall@greencargo.com 

 

Carl Strandberg 

Carl.strandberg@greencargo.com 

 

Danske Havne  

danskehavne@danskehavne.dk  

 

Danske Speditører  

info@dasp.dk  

 

DSV  

hans.pedersen@dk.dsv.com  

 

Dansk Erhverv  

hoeringssager@danskerhverv.dk  

 

Dansk Transport og Logistik  

Ove Holm  

oho@dtl.eu  

 

Transdev Sverige AB 

info@transdev.se 

 

Jernbanenævnet  

Info@jernbanenaevnet.dk  

 

Rådet for Bæredygtig Trafik  

Kjeld.allan.larsen@gmail.com  

 
DI Transport 

transport@di.dk  

 

HK Trafik & Jernbane 

trafik-jernbane@hk.dk  

 

Midttrafik 

midttrafik@midttrafik.dk  

 

Movia 

movia@moviatrafik.dk 

 

NOAH-Trafik 

noah@noak.dk 

 

Passagerpulsen 

passagerpulsen@fbr.dk  
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Sydtrafik 

post@sydtrafik.dk  

 

Trafikselskaberne i Danmark 

mba@moviatrafik.dk  

 

Varde Kommune 

vardekommune@varde.dk  

 

Vestbanen A/S 

jkoe@vestbanen.dk  
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