
Notat vedr. forhøjelse af passagerafgiften til DKK 525
 
Baggrund
I redegørelse vedr. Krydstogtsturisme i Grønland (skattedirektoratet, feb. 2002) anbefaledes 
indførelse af en passagerafgift på krydstogtsturister. Afgiften skulle pålægges den enkelte 
turist og afløse den hidtidige havneafgift, der afregnedes efter skibenes størrelse (BRT).
 
I Redegørelsen fremgik følgende argumentation for indførelsen af den nye 
afgift ”Ovennævnte forslag skal ses i et samfundsøkonomisk perspektiv – i forventning om 
på sigt at kunne øge indtjeningen – hvorfor der samtidig kunne kanaliseres midler tilbage til 
forbedringer i erhvervet, til modtageapparatet i havnene, miljøforbedringer m.v.” (s. 19).
 
Det blev dog også slået fast at indtægterne fra afgiften ikke ønskedes øremærket.
 
Afgiften blev indført pr. 1.1.2003 i h.h.t. Landstingslov om Havne- og Passagerafgifter fra 
2002 med en fastsættelse af afgiften på DKK 300 per passager. Afgiften blev med virkning 
fra 1.4.2006 forhøjet til DKK 450 per passager og fra 1.1.2009 til DKK 525.
 
I perioden 2003-2008 har Grønland oplevet en stor vækst i krydstogtsturismen, der kan 
illustreres ved nedenstående grafer:

 
Den første graf viser udviklingen i antallet af krydstogtspassagerer fra 9.578 i 2003 til 28.891 
i 2008. Den anden graf viser den tilsvarende udvikling i indtægterne fra passagerafgiften, der 
i 2003 var ca. DKK 2,5 mio., 2004-2005 på lidt over DKK 4,0 mio, stigende til ca DKK 10 
mio. i 2006-2007 da afgiften steg til DKK 450/passager og endelig til DKK 13 mio. i 2008.
 
I samme periode er de samlede bevillinger til erhvervsfremmeordninger, der bl.a. anvendes 
til forbedringer af lokale modtageapparater og indsatser der skal gøre lokale operatører og 
destinationer bedre i stand til at tjene penge på krydstogtsturismen ikke ændret nævneværdigt, 
mens der for 2009 er varslet betydelige besparelser på disse midler:



Til denne graf skal det bemærkes, at passagerafgiften var forventet at nå DKK 11,2 mio. 
baseret på 25.000 passagerer. Reelt blev beløbet næsten DKK 2 mio. højere.
 
Reaktioner fra turisterhvervet 
I forbindelse med høringer omkring indførsel af passagerafgiften og de efterfølgende 
forhøjelser har GTE gentagne gange understreget behovet for en kanalisering af midler tilbage 
til erhvervet:
 
I forbindelse med forhøjelsen til DKK 450 gav jeg således følgende anbefaling (uddrag):
På baggrund af ovenstående er det min anbefaling, at afgiften fasfryses på kr. 450/passager til 1.1. 2009 og at 
bekendtgørelsen vedr. Nukiit revideres, så midlerne herfra i større grad også vil kunne medfinansiere udbedringer af natur- 
og kulturmindemæssig slitage som følge af krydstogtsturisme samt forbedringer af lokale modtageapparater (eks. indkøb af 
pontonbroer, boder til souvenirsalg m.v.) med henblik på at øge modtagekapaciteten og adgangsforholdene. På denne måde 
vil rederierne fortsat kunne argumentere med passagerafgiften som en ”Øko-afgift” til Grønland, hvilket er langt nemmere 
end at skulle forklare en generel afgift til landskassen.
 
I forbindelse med forhøjelsen til DKK 525 gav GTE følgende høringssvar (uddrag):
Afgiften blev hævet med 50% til kr 450 pr. pax i 2005 efter bare 2 år, hvilket nu har placeret Grønland i den 
absolut tunge ende m.h.t. afgifter. Der har dog ikke været alvorlige protester, hvilket vi bl.a. tilskriver det, at vi 
inden stigningen fik 1,5 år til at varsle stigningen, og dermed gav rederierne tid til at indregne den nye afgift i 
deres salgskataloger for den kommende sæson.
 
Såfremt det besluttes at gennemføre en afgiftsstigning, vil vi anbefale at den ikke bliver ligeså voldsom som i 
2005 - men mere får karakter af en regulering på 10-15%. Hvis afgiften f.eks. forhøjes til kr. 500 fra 2009, vil 
den kunne reguleres med jævne mellemrum, eks. hvert 2. år - fremfor mere voldsomme stigninger med flere års 
mellemrum.

Endelig er det et meget stærkt ønske fra de lokale destinationer - der med rette føler at de er med til at 
sikre den løbende vækst i antallet af passagerer - at en fast procentdel af afgiftsbeløbet øremærkes til 
destinationsudvikling og forbedring af anløbsfaciliteter. 

Da afgiften oprindeligt blev indført var det faktisk med en oprindelig hensigterklæring om at et beløb på 2 gange 
passagerafgiften skulle overføres til en pulje der skulle støtte krydstogtsrelaterede projekter (infrastruktur, miljø 
og produktudvikling). Det blev senere til Nukiit-puljen, der det første år blev tilført 3 mio. kr (pass.afgiften var 
i 2003 på ca. 1,5 mio. kr.), men allerede året efter blev det tydeligt at de to beløb ikke længere blev afstemt 
efter hinanden. I 2007 fik landskassen over 10 mio. kr i passagerafgifter, mens Nukiit-puljen ikke er vokset 
tilsvarende.
 
 
Ved adskillige lejligheder har forskellige lokale operatører og destinationsselskaber udtrykt 
ønske om at en del af passagerafgifterne kunne kanaliseres tilbage til lokalsamfundene til 
brug for forbedringer af anløbsfaciliteter, etablering af stier i miljømæssigt sårbare områder 
samt til produktudvikling og kompetenceudvikling.
 
I flere byer og bygder (Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq, 
Ukkusissat og Niaqornat for at nævne de væsentligste) er krydstogtsturismen i dag hovedkilde 
eller en meget væsentlig kilde til turismeindtægter. Flere af disse destinationer har udtrykt 
bekymring for om en forhøjet afgift kan medføre fald i krydstogtsturismen og dermed bringe 
de lokale turismeøkonomier i fare.
 
 
Reaktion fra krydstogtsselskaberne
Da afgiften blev indført i 2003 var der flere selskaber der kommenterede, at der skal afregnes 
afgift både for de passagerer, der bliver ombord og de der går i land. Dette førte dog ikke til 
ændringer i antallet af anløb eller passagerer.



 
Forhøjelsen til DKK 450 blev varslet i god tid og i en periode hvor den globale økonomi var 
i kraftig vækst og hvor krydstogtsturismen selv oplevede meget høje vækstrater. Der var ikke 
nogen nævneværdige kommentarer fra rederierne.
 
Forhøjelsen til DKK 525 kommer på et tidspunkt hvor den globale økonomi er i krise. 
Udmeldingen om en stigning er derfor blevet mødt med en del kritik. Et rederi, Saga 
Shipping, der har anløbet Grønland gennem de sidste 8 år, har nu officielt meddelt at de ikke 
anløber Grønland i 2009 på grund af afgiften og Royal Caribbean Cruise Line, som vi gennem 
flere år har arbejdet på at få til Grønland, har meddelt at de med den nuværende økonomiske 
situation mener at afgiften er for høj.
 
Begge rederier henvender sig til middelklasse-segmentet og har ligesom mange andre rederier 
været nødt til at tilbyde væsentlige rabatter på togterne for at få folk til at købe. I denne 
situation er en afgift svarende til ca. USD 100 og GBP 60, der skal lægges oveni togtets pris 
en væsentlig udgift for den enkelte passager.
 
Saga Shipping har ellers været en særdeles velkommen gæst i Grønland, da de traditionelt har 
været meget glade for at købe udflugter og souvenirs og dermed har lagt betydelige beløb i de 
lokale økonomier. Desuden har deres skibe en størrelse på 500-750 passagerer, der er meget 
velegnet til de mellemstore byer på Vestkysten.
 
Royal Caribbean Cruise Lines skibe er væsentlig større med kapacitet på 1500-3000 
passagerer, hvilket ville have givet betydelige indtægter til landskassen og samtidig en 
forventet stor omsætning på souvenirs i de sydlige vestkystbyer. I første omgang havde vi 
forventet et anløb, hvilket anslået ville have bidraget med ca. DKK 1 mio. ved en afgift på 
DKK 450/passager.
 
Fælles for alle tilbagemeldinger fra de selskaber der opererer i Grønland er, at de ikke føler 
at forholdene omkring anløb og infrastruktur er blevet nævneværdigt forbedret i den periode 
passagerafgiften har været opkrævet. Dette gælder særligt Kangerlussuaq, Qaqortoq og Nuuk.
 
Budgetterede indtægter
I 2008 budgetteredes der med DKK 10,5 mio. i indtægter til landskassen fra passagerafgiften. 
Den reelle indtægt var DKK 13 mio. – vel at mærke ved en afgift på DKK 450/passager.
 
I Kangerlussuaq alene skønnes omsætningen på udskiftning af krydstogtspassagerer at være 
på ca. 13 mio. kr. I 2008 var et antal på mellem 16-18.000 passagerer igennem lufthavnen.
 
Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefales det at der tages initiativ til en drøftelse om 
passagerafgiften. Både med hensyn til mulighederne for en kanalisering af midler til lokale 
forbedringer, der kan formidles videre til rederierne men også i forhold til risikoen for de 
spirende lokale turismeøkonomier, der flere steder er afhængige af krydstogtsturismen. 
 
Afgiftspolitikken bør tjene til både at tilvejebringe indtægter til landskassen, men også at 
bidrage til fremme af lokale økonomier, der på sigt vil gavne samfundsøkonomien som hele.
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