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Bakgrunn og 
mandat

Bakgrunn og formål

• Sunnfast AS («SF», «Oppdragsgiver» eller «Selskapet») er et aksjeselskap
som er etablert for å være pådriver i prosessen med å realisere et kjørbart
samband (flytebro) mellom Tysnes og Kvinnherad kommune.

• Sunnfast er et fylkeskommunalt fergeavløsningsprosjekt som vil gi fergefri
forbindelse til Kvinnherad kommune og gi befolkning og næringsliv i
Kvinnherad redusert reisetid til Bergen og Haugesund. Forbindelsen vil
bestå av en flytebro fra Støvika i Kvinnherad til Nord-Huglo, og fortsette
fra Nord-Huglo via Skorpo til Tysnesøy.

• Realiseringen av Sunnfast-forbindelsen vil medføre at fergesambandet
Ranavik-Skjersholmane og den delen av fergesambandet Hodnanes-
Jektevik-Nord-Huglo som går til Nord-Huglo vil kunne legges ned. Dette
medfører at til sammen 4 fergekaier kan legges ned/saneres.

Sunnfast | Bakgrunn og mandat

Konfidensialitet

• Denne rapporten og våre konklusjoner skal betraktes som konfidensiell og
skal kun brukes av Oppdragsgiver og eventuelt andre adressater som
angitt i Engasjementsbrev til formålet slik angitt i avsnittet ”Bakgrunn og
formål”. All annet bruk fordrer skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Deloitte.

• Ingen andre parter har rett til å benytte rapporten til noe formål og vi
aksepterer ikke ansvar eller forpliktelser overfor andre parter i forhold til
innholdet i rapporten og eventuelle beslutninger som tas med
utgangspunkt i dette.

• Rapporten skal ikke siteres eller nevnes i et annet dokument, kopieres
eller gjøres tilgjengelig (helt eller delvis) til en annen part, uten skriftlig
forhåndsgodkjennelse fra Deloitte.

• Vi er kjent med at Oppdragsgiver ønsker å dele rapporten med kommunen
og fylkeskommunen. Dette har blitt godkjent, men vi påpeker at Deloitte
ikke har noe ansvarsforhold ovenfor andre enn Oppdragsgiver.

Mandat og scope

• Deloitte AS («Deloitte») er forespurt om å bistå SF med å utarbeide en
finansiell analyse som viser de økonomiske konsekvensene for Vestland
fylkeskommune («VFK») dersom prosjektet realiseres.

• Prosjektet har gjennomgått en mulighetsstudie utført av Multiconsult i
2020 som konkluderer med at gitt forutsetningene er prosjektet lønnsomt.
I studien fremgår det at de samlede kostnadene for å etablere
Sunnfastforbindelsen antas å være i størrelsesorden 6,6-7,2 milliarder
kroner (2019-kr, eks. mva), og nåverdien for mernytten av forbindelsen
antas å være i størrelsesorden 1 milliard kroner.

• Hensikten med Deloittes utarbeidelse av en finansiell (bedriftsøkonomisk)
analyse er å gi en indikasjon på økonomien i prosjektet gitt de
forutsetningene som er angitt av SF og mulighetsstudien, jfr. rapport
«Sunnfast – mulighetsstudie» fra 2020.

Ansvarsbegrensning

• Gjennom vårt arbeid har vi basert oss på informasjon fremlagt av
Selskapet og offentlig tilgjengelig informasjon. Vi har, innenfor rammen av
vårt mandat ikke foretatt noen form for uavhengig verifisering, revisjon
eller bekreftelse av denne informasjonen.

• Vi forutsetter også at Selskapet ikke har unnlatt forhold av relevans for
analysen. Slike mangler ville kunne påvirke våre konklusjoner. Vi påtar
oss ikke noen form for økonomisk eller juridisk ansvar for fullstendigheten
eller riktigheten av de opplysninger rapporten bygger på.

• Våre vurderinger avgis etter beste skjønn og på grunnlag av den
informasjon som er gjort tilgjengelig for oss. Deloitte tar intet ansvar for
mulige feil eller mangler i grunnlagsmaterialet eller konklusjonene, eller
for at senere brukere av informasjon som vår verdsettelse bygger på
eventuelt kommer til andre konklusjoner enn oss.

• Vårt arbeid er fullført 25.01.2022 og vi har ikke oppdatert rapporten etter
denne dato.

Deloitte AS er forespurt om å bistå Sunnfast AS med å utarbeide en finansiell analyse som viser de 
økonomiske konsekvensene for Vestland fylkeskommune dersom prosjektet realiseres
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Finansielle 
implikasjoner

Finansiering

Gitt forutsetningene fremstår Sunnfast som et lønnsomt prosjekt for fylket. Netto besparelser over 
prosjektets levetid utgjør 1.826 MNOK (2019-kroner), men de første årene vil gi røde tall. 

Oppsummering | Finansielle implikasjoner

Sunnfasts finansielle implikasjoner

• Gitt forutsetningene fremstår Sunnfast som et lønnsomt prosjekt. Fra
figuren øverst til venstre ser vi at utgifter knyttet til bygging og drift av
fastlandssambandet er langt lavere enn utgiftene som Vestland
fylkeskommune vil få dersom fergedriften videreføres. Merk at disse
tallene er i 2019-kroner, forutsetter 2,0% inflasjon og ser på prosjektet
over en 45-års driftsperiode.

• Det er rimelig å legge til grunn at vegen vil ha en bruksverdi ut over
denne perioden, men at det i tilfelle vil måtte påregnes noe større
vedlikehold/reinvesteringer. Disse vil i tilfelle måtte sammenstilles med
sparte utlegg til drift av ferge (fra år 46 og utover).

• I de første årene av fastlandssambandets driftsfase (2031-2035) har
prosjektet et finansieringsgap (årlig økt utgift for fylkeskommunen) på
totalt 44 MNOK (2019-kroner), skravert i rødt.

• Fra 2036 er sparte fergeutgifter (inkl. fergeavløsningsmidler) større enn
kostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift- og
vedlikehold av vegen.

• Merk at fra 2058 er deler av de positive stolpene skravert i rødt. Årsaken
til dette er at prosjektets sparte utgifter (i hovedsak avvikling av hurtigbåt
og ambulansebåt, samt drift og vedlikeholde av fergekaier) overstiger
prosjektkostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift- og
vedlikehold av vegen. I disse årene hvor prosjektets sparte utgifter
overstiger prosjektkostnadene vil prosjektet ikke motta
fergeavløsningsmidler.

• Netto besparelse over prosjektets levetid tilsvarer totalt 1.826 MNOK
(2019-kroner).
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Sunnfast
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Finansielle 
implikasjoner

Finansiering

Oversikt over byggeperioden 2027 2028 2029 2030 Total

Forventet investeringskostnad MNOK 1 341 2 681 3 128 1 788 8 938

Prisstigning MNOK 230 523 685 435 1 873

Investeringer (eks. byggelånsrenter) MNOK 1 571 3 204 3 813 2 223 10 811

MVA-refusjon MNOK 314 641 763 445 2 162

Bompenger MNOK 1 086 2 216 1 643 - 4 945

Tilskudd fra Kvinnherad kommune MNOK 115 - - - 115

Sum tilskudd frem til driftstart MNOK 1 515 2 857 2 405 445 7 222

Låneopptrekk MNOK 55 347 1 408 1 778 3 588

Aktiverte byggelånsrenter MNOK 1 6 27 68 101

Låneopptrekk inkl. byggelånsrenter MNOK 56 353 1 435 1 846 3 690

Sunnfastforbindelsen finansieres med MVA-kompensasjon, bompenger, tilskudd fra Kvinnherad kommune og 
et låneopptak som betjenes gjennom fergeavløsningsmidler

Oppsummering | Finansiering

Finansieringen av Sunnfast

• I basis scenario er nominelle investeringskostnader estimert til 10.811
MNOK. Dette inkluderer forventet prisstigning i perioden frem til
ferdigstillelse på 1.873 MNOK.

• Det er lagt til grunn at alle MVA-pliktige investeringskostnader blir
refundert gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen. Dette
reduserer kostnader som må finansieres med om lag 2.162 MNOK.

• Det forutsettes at sambandet vil kunne delfinansieres med bompenger
over en innkrevingsperiode på 20 år (15 år basisperiode pluss antatt
godkjent søknad om 5 nye år). Størrelsen på bompengetilskuddet
(låneopptaket) avhenger av forventede bompengeinntekter (pris ganger
antall passeringer) fratrukket innkrevingskostnader. Forventede inntekter
er basert på årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2570 passeringer i åpningsåret
(2031) og en årlig trafikkvekst på 1,8% (kilde: Mulighetsstudie), samt pris
per passering på 230 NOK (denne taksten er gjennomsnitt for alle
takstgrupper for både tunge og lette kjøretøy, samt med ulike
rabattordninger knyttet til Autopass-abonnement). Forventede kostnader
er summen av i) administrasjons- og innkrevingskostnader på 3 NOK per
passering; ii) årlige driftskostnader på 300 TNOK for en bomstasjon; iii)
forventede investeringer i en bomstasjon på 2,5 MNOK.

• Det antas at Kvinnherad kommune bidrar med 100 MNOK (2020-kr) da det
er stort lokalt ønske om å realisere prosjektet.

• Det resterende beløpet må lånefinansieres, men over tid (analyseperioden
på 45 år) vil sparte driftstilskudd/-utgifter til ferge (inkl.
fergeavløsningsmidler og fergekaiinvesteringer), hurtigbåt og
ambulansebåt utgjøre betydelig mer enn det som betales i renter og
avdrag på lånet.

• Dette vil på sikt gi tilgjengelige midler for fylket som kan brukes til andre
formål.

2 162 

4 945 

115 

3 588 

Finansiering av Sunnfast

MVA-refusjon Bompengemidler

Tilskudd fra Kvinnherad kommune Fergeavløsningsmidler
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Generelle 
forutsetninger
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Forutsetninger | Generelle forutsetninger

Kategori Forutsetning Kilde

Prosjektperiode • Byggestart: 01.01.2027

• Driftsstart: 01.01.2031

• Prosjektslutt: 31.12.2075

• Det er forutsatt byggestart 01.01.2027 og en byggeperiode på 4 år slik at Sunnfastforbindelsen 
forventes klar til bruk fra 01.01.2031.

• Sunnfast

• Mulighetsstudie

Prisstigning • Det er lagt til grunn 2,0% årlig prisstigning i tråd med Norges Banks inflasjonsmål. • Norges Bank

Merverdiavgift (MVA) • Det er lagt til grunn at alle prosjektets kostnader som er MVA-pliktig blir refundert gjennom 
merverdiavgiftskompensasjonsordningen med en MVA-sats på 25%.

• Enkelte prosjektkostnader er ikke gjenstand for MVA, herunder grunnerverv og «interne 
kostnader» slik som byggeledelse, disse antas å være ubetydelige. 

• Dette gir en gjennomsnittlig MVA-sats for prosjektets totale investeringskostnad på nærmere 
25%, noe som medfører at om lag 20% av brutto investeringskostnader forutsettes refundert. 

• Sunnfast
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Forutsetninger | Investeringskostnader

Kategori Forutsetning Kilde

Totale investeringer • Forventede investeringskostnader er på 8.938 MNOK (2019-kroner) inkludert MVA, hvilket er 
høyere enn 7.150 MNOK oppgitt i mulighetsstudien. Differansen skyldes at investeringskostnaden 
i mulighetsstudien er oppgitt ekskl. MVA. 

• I de totale investeringskostnadene på 8.938 MNOK (2019-kr) har vi ikke lagt på et 
usikkerhetspåslag. Grunnen til dette er at mulighetsstudien inkluderer et påslag på 20% til 
uforutsett og 15% til byggherrekost. Sedvanlig påslag i denne typen prosjekter er 10%, og vil i 
dette tilfellet utgjøre 894 MNOK. 

• I prosjektanalysen er det forutsatt at byggelånsrenter aktiveres og legges til investeringene i 
lånegrunnlaget. For Basis scenario utgjør beregnede byggelånsrenter 101 MNOK (nominelle 
kroner).

• Sunnfast

• Mulighetsstudie

Fordeling av investerings-
kostnader over tid

• Fordelingen av investeringskostnader over prosjekt-/byggeperioden er forutsatt å være 15% i 
byggeår 1 (2027), 30% i byggeår 2 (2028), 35% i byggeår 3 (2029) og 20% i byggeår 4 (2030). 
Det gir en fordeling av investeringskostnadene som vist i tabellen nedenfor. Da vi ikke har 
mottatt en spesifisert fordeling av investeringskostnader over perioden har vi etter beste evne 
forsøkt å gjenspeile fordelingen vist i mulighetsstudien.

• Det antas dermed at hele investeringskostnaden tas før driftsstart.

• Sunnfast

• Mulighetsstudie

Investeringskostnad 2027 2028 2029 2030 Total

Forventet investeringskostnad (2019-kr) MNOK 1 341 2 681 3 128 1 788 8 938

Prisstigning MNOK 230 523 685 435 1 873

Total investeringskostnad MNOK 1 571 3 204 3 813 2 223 10 811

MVA-refusjon MNOK -314 -641 -763 -445 -2 162

Total investeringskostnad (eks. MVA) MNOK 1 257 2 563 3 051 1 778 8 649
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Forutsetninger | Lånefinansiering

Kategori Forutsetning Kilde

Lånerente • For de første 10 driftsårene legges en lånerente på 2,5% til grunn, basert på forventet rentenivå 
på tidspunkt for låneopptak (10 års swap-rente per januar-22 og 0,5 prosent margin). 

• For påfølgende år frem til lånet er tilbakebetalt forutsettes en noe høyere lånerente på 3,7%.

• SEB

Nedbetalingstid • Det er lagt til grunn en nedbetalingstid på 45 år.

• Vi legger til grunn årlig betaling av renter og avdrag midt i året.

• Sunnfast

Byggelånsrente • Vi legger til grunn en byggelånsrente på 2,5%, dvs. tilsvarende lånerenten.

• Byggelånsrenter akkumuleres over anleggsperioden og legges til lånet.

• Det betales ikke avdrag i anleggsperioden. 

Type lån • Det er forutsatt serielån da vi oppfatter at dette er et krav fylkeskommunene har (avdrag minst 
lik avskrivningene).

• Det innebærer at avdragene er like store hvert år til lånet er innfridd, mens lånekostnaden (rente 
pluss avdrag) er minkende (se illustrativ graf nedenfor).

• For veganlegg benyttes normalt 45 år og dette er derfor lagt til grunn her. Konsekvensen av 
dette er noe økning i de fylkeskommunale utbetalingene i starten, men dette mer enn oppveies 
av lavere lånebetingelser senere i analyseperioden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avdrag Renter
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Forutsetninger | Finansieringstilskudd

Kategori Forutsetning Kilde

MVA-refusjon • Som tidligere forklart, er det lagt til grunn at alle prosjektets kostander knyttet til MVA blir 
refundert gjennom merverdikompensasjonsordningen, og at total MVA-refusjon tilsvarer omtrent 
20% av prosjektets totale investeringskostnad. 

• Sunnfast

Bompengemidler • Det forutsettes at sambandet vil kunne delfinansieres med bompenger over en 
innkrevingsperiode på 20 år (15 år basisperiode pluss antatt godkjent søknad om 5 nye år). 
Størrelsen på bompengetilskuddet (låneopptaket) avhenger av forventede bompengeinntekter 
(pris ganger antall passeringer) fratrukket innkrevingskostnader.

• Forventede inntekter er basert på årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2570 passeringer og en årlig 
trafikkvekst på 1,8%, samt pris per passering på 230 NOK (denne taksten er gjennomsnitt for 
alle takstgupper for både tunge og lette kjøretøy, samt med ulike rabattordninger knyttet til 
Autopass-abonnement).

• Forventede kostnader er summen av i) administrasjons- og innkrevingskostnader på 3 NOK per 
passering; ii) årlige driftskostnader på 300 TNOK for én bomstasjoner; og iii) forventede 
investeringer i bompengestasjoner på 2,5 MNOK.

• Maksimalt bompengetilskudd avhenger av kalkulasjonsrenten. Statens vegvesen benytter 5,5% 
og 6,5% i hhv. år 1-10 og år 11-20, mens det anses mer relevant å legge forventede lånerenter 
til grunn, dvs. 2.5% fra år 1-10 og 3.7% fra år 11-20. Beregnede bompengetilskudd basert på de 
to settene av kalkulasjonsrenter blir hhv. 4.232 MNOK og 5.659 MNOK. Av forsiktighetshensyn 
benyttes et avrundet snitt av disse i analysen, tilsvarende 4.945 MNOK.

• Vi har antatt at bompengene blir utbetalt som fastsatt prosentandel av investeringer hvert år.

• Sunnfast

• Mulighetsstudie

Tilskudd fra Kvinnherad 
kommune

• Det er forutsatt et investeringstilskudd fra Kvinnherad kommune på totalt 100 MNOK (2020-kr) 
og antas å bli utbetalt i første byggeår. Vi har behandlet dette som redusert låneopptak. 

• Sunnfast
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Forutsetninger | Finansieringstilskudd

Kategori Forutsetning Kilde

Fergeavløsningsmidler (sparte 
fergeutgifter)

• Det er lagt til grunn at prosjektet vil motta fergeavløsningsmidler fra staten i henhold til tildelt 
vederlag for drift av fergesamband. 

• Beregningen av fergeavløsningsmidler er utført i tråd med «retningslinjer for 
ferjeavløysningsordninga for fylkesvegferjer» fastsatt av Samferdselsdepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 og revidert i 2020.
Det innebærer at årlig beløp med fergeavløsningsmidler blir betalt ut til en når de nominelle 
byggekostnadene og inntil 50 prosent av beregnede rentekostnader, men ikke lenger enn i 
maksimalt 45 år. Merverdiavgiftskompensasjon og finansieringsbidrag fra bompenger er trukket 
fra byggekostnadene i beregningen av rentekostnader og lengden på utbetalingsperioden (jmf. 
seksjon 5.4). Videre er rentekostnadene beregnet basert på en 5-årlig swaprente med et tillegg 
på 0,5%-poeng og et serielån på 40 år (jmf. seksjon 5.5).

• Videre er årlig utbetaling av fergeavløsningsmidler begrenset oppad til det laveste av:
1) Årlig fergeavløsningsbeløp prisjustert årlig med 2,5%; og
2) Differansen mellom prosjektets inntekter/sparte utgifter og prosjektets kostnader hvert år
(jmf. seksjon 5.1, 5.2 og 5.7)

• I et brev til VFK fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vises det til at Sunnfast er ment 
å erstatte fergesambandet Ranavik - Skjersholmane og delen av fergesambandet Hodnanes -
Jektevik - Nord-Huglo som går til Nord-Huglo. Videre i brevet henvises det til en vedlagt foreløpig 
utrekning som viser at Sunnfast ville utløst 46 MNOK i fergeavløsningsmidler i 2021. 

• Med utgangspunkt i dette er fergekostnaden (underskuddet på fergen) estimert til 46 MNOK 
(2021-kr) per år for fergene som bortfaller som en konsekvens av Sunnfast-forbindelsen og 
inntreffer kontantstrømmen fra første driftsår (2031). 

• Det er altså lagt til grunn at prosjektet vil motta fergeavløsningsmidler på 46 MNOK i opp til 45 år 
og at midlene øker med 2,5% per år.

• Sunnfast

• «Retningslinjer for 
ferjeavløysnings-
ordninga for 
fylkesvegferjer», 
regjeringen.no

Fergekaiinvesteringer • I nullalternativet forutsettes det at dersom Sunnfast ikke realiseres vil det bli nødvendig med 
investeringer i to nye fergekaier. 

• Slik vi har forstått det har ikke disse midlene blitt avsatt, men må lånefinansieres av 
fylkeskommunen. For fylkeskommunen representerer dette en spart utgift og i prosjektanalysen 
er dette derfor behandlet som reduserte finansieringskostnader (redusert låneopptak).

• Investeringskostnadene er antatt å utgjøre i størrelsesorden 220 MNOK (2020-kroner), og å 
inntreffe i 2027, 2028, 2029 og 2030 med hhv. 15%, 30%, 35% og 20%. Videre er det forutsatt 
lånefinansiering over 45 år til samme rente- og avdragsvilkår som hovedlånet for prosjektet. 

• Sunnfast
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Generelle 
forutsetninger

Investeringskos
tnader

Lånefinansierin
g

Finansieringstils
kudd

Driftsinntekter 
og –utgifter

Forutsetninger | Driftsinntekter og –utgifter

Kategori Forutsetning Kilde

Sparte driftsutgifter • Drift av 4 fergekaier: Basert på erfaringstall fra fylkeskommunen koster det i snitt 350 TNOK årlig 
for drift av en fergekai (2020-kr). Dette er lagt til grunn for de 4 fergekaiene som vil legges ned 
og tilsvarer dermed 1,4 MNOK i årlige besparelser.

• Hurtigbåt: Det forutsettes at Sunnhordalandsruta kan legges ned dersom Sunnfast realiseres. 
Dette er forutsatt å innebære en årlig kostnadsbesparelse på 58 MNOK (2020-kr) for 
fylkeskommunen. 
Båter i lokale ruter med estimerte årlige kostnader på 16 MNOK forutsettes å opprettholdes, og er 
derfor holdt utenfor denne analysen.

• Ambulansebåt: Dagens ordning med bruk av ambulansebåt koster helseforetaket/staten 11 
MNOK årlig. Etter vår forståelse vil det ikke oppstå særlig økt behov ambulansebiler i Kvinnherad 
dersom ambulansebåten avvikles, og vi forutsetter derfor en årlig kostnadsbesparelse på 10 
MNOK for helseforetaket/staten (2020-kroner) som følge av realiseringen av Sunnfast-
forbindelsen. 

• Sparte driftsutgifter er forutsatt å inntreffe fra første driftsår (2031) med prisvekst på 2,0% årlig. 

• Sunnfast

Drift og vedlikeholdskostnader • Utgifter til drift og vedlikehold av vei, bro og tunnel i Sunnfastforbindelsen er forutsatt å inntreffe 
fra første driftsår (2031) og stige med 2% årlig. Utgiftsnivået er basert på en rapport for 
Sunnhordalandsdiagonalen utarbeidet av Asplan Viak i 2015. Utgiftene relaterer seg til drift og 
vedlikehold av:

• Tunnel: 1410 meter á 1200 NOK/m (2015-kroner), tilsvarende 1,8 MNOK (2019-kroner).

• Bro: 4430 meter á 800 NOK/m (2015-kroner), tilsvarende 3,8 MNOK (2019-kroner). 

• Vei: Utover tunnel og bro forutsetter analysen at reduksjonen i antall meter vei som 
krever vedlikehold tilsvarer antall meter ny vei som følger av realiseringen av Sunnfast-
forbindelsen. Med andre ord forutsettes det en null-effekt for fylkeskommunen i drift- og 
vedlikeholdskostnader for vei ved realisering av Sunnfast. Sunnfast AS informerer om at 
det kan forventes noe kortere veistrekning som følge av Sunnfast, hvilket kan innebære 
en besparelse i drift- og vedlikeholdskostnader, men av konservative hensyn er en slik 
besparelse ikke medtatt i analysen.

• Erfaringsmessig er drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til veiprosjekt lavere i første del av 
driftsfasen og høyere utover i perioden. Av forsiktighetshensyn har vi derfor valgt å øke årlige 
driftskostnader med 50% til totalt 8,5 MNOK (2019-kr) etter 20 års drift. Dette medfører en 
utgiftsøkning i 2051.

• Sunnfast

• Mulighetsstudie
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Basis scenario

Sunnfast 3

Oppsummering 5

Forutsetninger 8

Basis scenario 15

Andre scenarier 24
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Sunnfast har en forventet investeringskostnad på 10.811 MNOK (inkl. prisstigning). 
Prosjektet finansieres med 7.222 MNOK i tilskudd og 3.690 MNOK i låneopptak (inkl. byggelånsrenter)

Basis scenario | Investeringer

Investeringer og finansiering frem til driftsstart

• Figuren øverst til venstre viser prosjektets samlede
investeringskostnad og prosjektets finansiering frem til
driftsstart, basert på de forutsetningene som er lagt til grunn fra
Sunnfast AS.

• Tabellen nederst til venstre viser finansiering av sambandet
frem til driftsstart over prosjekterings- og anleggsperioden
(nominell verdi).

• Merk at det er antatt at bompengene blir utbetalt som en
fastsatt prosentandel av investeringer hvert år.
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Samlet låneopptak

Oversikt over byggeperioden 2027 2028 2029 2030 Total

Forventet investeringskostnad MNOK 1 341 2 681 3 128 1 788 8 938

Prisstigning MNOK 230 523 685 435 1 873

Investeringer (eks. byggelånsrenter) MNOK 1 571 3 204 3 813 2 223 10 811

MVA-refusjon MNOK 314 641 763 445 2 162

Bompenger MNOK 1 086 2 216 1 643 - 4 945

Tilskudd fra Kvinnherad kommune MNOK 115 - - - 115

Sum tilskudd frem til driftstart MNOK 1 515 2 857 2 405 445 7 222

Låneopptrekk MNOK 55 347 1 408 1 778 3 588

Aktiverte byggelånsrenter MNOK 1 6 27 68 101

Låneopptrekk inkl. byggelånsrenter MNOK 56 353 1 435 1 846 3 690
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Inntekter består primært av tilskudd før driftsstart, MVA-refusjon, bompenger, sparte investeringsutlegg til 

nye fergekaier og sparte utgifter til drift av ferger, fergekaier, hurtigbåter og ambulansebåter

Basis scenario | Prosjektinntekt

Prosjektinntekter

• Figuren over viser Sunnfasts nominelle inntekter over prosjektets levetid. Merk at tilskudd i prosjekterings- og anleggsfasen er inkludert. Sparte driftsutgifter ved
gjennomføring av prosjektet er også inkludert som prosjektinntekter.

• Alternativkostnaden av å investere i nye fergekaier er inkludert som årlig inntekt gjennom sparte lånebetalinger på et lån tilsvarende 220 MNOK (2020-kroner)
nedbetalt over 45 år, dvs. samme nedbetalingstid og rentevilkår som vegprosjektlånet.

• Andre besparelser og merinntekter inkluderer sparte driftsutgifter relatert til avvikling av drift av fergekaier, avvikling av ambulansebåt og nedleggelse av ruter
med hurtigbåt.
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Prosjektinntekter - Sunnfast

Tilskudd frem til driftsstart MVA-refusjon Bompenger Sparte fergekaiinvesteringer Driftsunderskudd på fergen Andre besparelser og merinntekter
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Prosjektets driftsutgifter består av investeringer, avdrag og renter på låneopptak samt økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader knyttet til vei, tunnel og bro

Basis scenario | Prosjektutgifter

Prosjektutgifter

• Figuren over viser Sunnfasts nominelle utgifter over prosjektets levetid.

• Det er lagt til grunn at lånet er et serielån med årlig rente på 2,5% de første 10 årene, og deretter 3,7%, samt 45 års nedbetalingstid.

• Det er lagt til grunn at veiprosjektet vil føre til økte drift- og vedlikeholdskostnader på [5.7 MNOK] årlig fra prosjektet driftsettes. Erfaringsmessig er drift- og
vedlikeholdskostnader knyttet til veiprosjekter lavere i første del av driftsfasen og høyere utover i perioden. Av forsiktighetshensyn har vi derfor valgt å øke årlige
driftskostnader med 50% til [8,5 MNOK] (2019-kroner) etter 20 års drift. Dette medfører en utgiftsøkning fra og med 2051.
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Prosjektutgifter - Sunnfast

Totale investeringer Avdrag på gjeld Rentekostnader Økte drifts- og vedlikeholdskostnader
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Gitt forutsetningene fremstår Sunnfast som et lønnsomt prosjekt for fylket. Samlet utgiftsøkning utgjør 44 
MNOK fra 2031-2035, mens netto besparelser over prosjektets levetid utgjør 1.826 MNOK (2019-kroner)

Basis scenario | Prosjektresultat

Prosjektresultat

• I de første årene av sambandets driftsfase, 2031-2035, har prosjektet et finansieringsgap (økt utgift for fylkeskommunen) på 41 MNOK (2019-kroner).
Finansieringsgapet følger blant annet av at lånet nedbetales som et serielån over 45 år, hvilket innebærer at lånekostnadene er størst i starten av driftsperioden
og deretter minkende. Prosjektinntektene (sparte fergeutgifter) vil være økende som følge av løpende prisjustering.

• Fra 2036 er sparte fergeutgifter (46 MNOK årlig; 2020-kroner) og andre sparte utgifter og investeringer større enn kostnadene knyttet til finansiering, drift og
vedlikehold av Sunnfastforbindelsen. Det innebærer at det er billigere for VFK med Sunnfast enn med ferger. Merk at fra 2058 er deler av de positive stolpene
skravert i rødt. Grunnen til dette er at sparte utgifter ekskl. sparte fergeavløsningsmidler overstiger kostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift-
og vedlikehold av vegen. Det løpende overskuddet (grønn og rød skravering fra 2036) utgjør totalt 1.870 MNOK i 2019-kroner.

• Netto besparelser over prosjektets levetid 1.826 MNOK.
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Økning i utgifter for fylkeskommunen Sparte fergemidler for fylkeskommunen
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Gitt forutsetningene fremstår Sunnfast som et lønnsomt prosjekt for fylket. Samlet utgiftsøkning utgjør 44 
MNOK fra 2031-2035, mens netto besparelser over prosjektets levetid utgjør 1.826 MNOK (2019-kroner)

Basis scenario | Prosjektresultat
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Prosjektresultat 2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       2034       2035       

Inntekter / sparte utgifter

MVA-refusjon 314         641         763         445          -               -               -               -               -              

Tilskudd frem til driftsstart 115          -               -               -               -               -               -               -               -              

Bompenger 1 086      2 216      1 643       -               -               -               -               -               -              

Kompensasjon økt AGA  -               -               -               -               -               -               -               -               -              

Byggelån 55           347         1 408      1 778       -               -               -               -               -              

Sparte fergekaiinvesteringer  -               -               -               -              13           13           12           12           12           

Driftsunderskudd på fergen  -               -               -               -              59           60           62           63           65           

Drift av 4 fergekaier  -               -               -               -              2              2              2              2              2              

Besparelser ambulansebåt  -               -               -               -              12           13           13           13           13           

Besparelser hurtigbåt (Sunnhordlandsruta)  -               -               -               -              72           74           75           77           78           

Sum inntekter 1 571      3 204      3 813      2 223      158         161         164         167         171         

Utgifter

Total investeringskostnad (1 571)     (3 204)     (3 813)     (2 223)      -               -               -               -               -              

Avdrag på gjeld  -               -               -               -              (82)          (82)          (82)          (82)          (82)          

Rentekostnader  -               -               -               -              (90)          (88)          (86)          (84)          (82)          

Økte drifts- og vedlikeholdskostnader  -               -               -               -              (7)            (7)            (7)            (8)            (8)            

Byggelånsrente (1)            (6)            (27)          (68)           -               -               -               -               -              

Aktiverte byggelånsrenter 1              6              27           68            -               -               -               -               -              

Sum utgifter (1 571)     (3 204)     (3 813)     (2 223)     (179)        (177)        (176)        (174)        (172)        

Prosjektresultat  -               -               -               -              (21)          (16)          (11)          (6)            (1)            

Inntekter / sparte utgifter 22 284    

Utgifter (17 842)  

Nominell verdi prosjektresultat 4 443

Reell verdi prosjektresultat 1 826

2070       2071       2072       2073       2074       2075       

 -               -               -               -               -               -              

 -               -               -               -               -               -              

 -               -               -               -               -               -              

 -               -               -               -               -               -              

 -               -               -               -               -               -              

7              7              7              7              6              6              

154         158         162         166         170         175         

4              4              4              4              4              4              

27           27           28           29           29           30           

156         159         162         166         169         172         

348         356         363         371         379         387         

 -               -               -               -               -               -              

(82)          (82)          (82)          (82)          (82)          (82)          

(17)          (14)          (11)          (8)            (5)            (2)            

(23)          (24)          (24)          (25)          (25)          (26)          

 -               -               -               -               -               -              

 -               -               -               -               -               -              

(122)        (119)        (117)        (114)        (112)        (109)        

226         236         246         257         267         278         
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Reduksjon / påslag investeringskost benyttet i Basis scenario

Basis scenario | Sensitivitet: Investeringskost

Sensitivitet: Investeringskostnad

• I Basis scenario legges en investeringskostnad på 8.938 MNOK (2019-kr)
til grunn. Alt annet like, gir det en netto kostnadsbesparelse på 1.826
MNOK målt mot nullalternativet.

• I grafen og tabellen til venstre vises en sensitivitetsanalyse av netto
kostnadsbesparelse ved ulike nivå på investeringskostnadene.

• Med forutsetninger som ellers presentert vil investeringskostnadene kunne
øke med omtrent 21% før netto kostnadsbesparelse blir 0.

• I tabellen vises netto kostnadsbesparelse i nominelle størrelser og i reelle
2019-kroner.
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Netto kostnadsbesparelse - Sensitivitet investeringskost

Sensitivitet - Inv.kost Investeringskost Kostnadsbesparelse

Påslag på basis Sensitivitet MNOK Nominell Reell

Påslag: -20% (20.0%)        7 150          7 532          3 531          

Påslag: -10% (10.0%)        8 044          5 997          2 684          

Basisscenario  -                  8 938          4 443          1 826          

Påslag: 10% 10.0%         9 831          2 885          967              

Påslag: 20% 20.0%         10 725        1 328          107              



Sunnfast – Endelig rapport – 25. januar 2022 22

Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Reduksjon / påslag rentekurve benyttet i Basis scenario

Basis scenario | Sensitivitet: Lånerente

Sensitivitet: Lånerente

• I Basis scenario benyttes rentesatser på 2,5% og 3,7% i hhv. år 1-10 og
11-45 for beregning av rentekostnader på hovedlånet og på det sparte
låneopptaket som følger av bortfall av fergekaiinvesteringer. Alt annet like,
gir det en netto kostnadsbesparelse på 1.826 MNOK målt mot
nullalternativet.

• I grafen og tabellen til venstre vises en sensitivitetsanalyse av netto
kostnadsbesparelser ved ulike påslag på rentekurven gjennom hele
prosjektperioden (år 1-45).

• Prosjektet fremstår lønnsomt ved rentepåslag opp mot 3.6% på
rentekurven benyttet i basisscenario, hvilket tilsvarer 6,1% og 7,3% rente
i hhv. år 1-10 og år 11-45 (ref. tabellen på venstre side).

• I tabellen vises netto kostnadsbesparelse i nominelle størrelser og reelle
2019-kroner.
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Netto kostnadsbesparelse - Sensitivitet lånerente

Sensitivitet - Rentesats Rentesats Kostnadsbesparelse

Påslag på basisrente År 1-10 År 10-45 Nominell Reell

Påslag: -0.5% 2.0%           3.2%           4 856          2 074          

Basisscenario 2.5%           3.7%           4 443          1 826          

Påslag: 0.5% 3.0%           4.2%           4 025          1 575          

Påslag: 1% 3.5%           4.7%           3 603          1 322          

Påslag: 1.5% 4.0%           5.2%           3 177          1 066          
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Investeringer Prosjektinntekt Prosjektutgifter Prosjektresultat
Sensitivitet: 
Investeringskos

Sensitivitet: 
Lånerente

Sensitivitet: 
Fergekaier

Reduksjon / påslag på forventet investeringskost for fergekaier benyttet i Basis scenario

Basis scenario | Sensitivitet: Fergekaier

Sensitivitet: Investeringsbehov fergekaier

• I Basis scenario forutsettes et investeringsbehov for opprusting av
fergekaier i størrelsesorden 220 MNOK (2020-kroner). Alt annet like, gir
det en netto kostnadsbesparelse på 1.826 MNOK målt mot nullalternativet.

• I grafen og tabellen til venstre vises en sensitivitetsanalyse av netto
kostnadsbesparelser ved ulike nivå på investeringsbehovet for
fergekaiene.

• Med forutsetninger som ellers presentert vil investeringsbehovet kunne
reduseres med 100% (bortfalle) og prosjektet vil fortsatt være lønnsomt
med en netto kostnadsbesparelse på 1.567 MNOK.

• I tabellen vises netto kostnadsbesparelse i nominelle størrelser og i reelle
2019-kroner.
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Netto kostnadsbesparelse - Sensitivitet investeringsbehov 

fergekaier

Sensitivitet - Inv.kost Fergekaiinvestering Kostnadsbesparelse

Påslag på basis Sensitivitet MNOK Nominell Reell

Påslag: -50% (50.0%)        110              4 208          1 696          

Påslag: -25% (25.0%)        165              4 325          1 761          

Basisscenario  -                  220              4 443          1 826          

Påslag: 25% 25.0%         275              4 560          1 891          

Påslag: 50% 50.0%         330              4 677          1 956          
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Andre scenarier
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med trasé-valg «Alt. 1A» og tilhørende lavere investeringskostnad som beskrevet i Mulighetsstudien, men 
ellers forutsetninger som i Basis scenario, fremstår prosjektet lønnsomt. 
Netto besparelser over prosjektets levetid utgjør 2.533 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Alt. 1A scenario

Prosjektresultat

• Dersom Sunnfastforbindelsen bygges i henhold til Alternativ 1A presentert i Mulighetsstudien, dvs. investeringskostnad på 6.600 MNOK (2019-kroner) ekskludert
MVA som tilsvarer 8.250 MNOK (2019-kroner) inkludert MVA, fremstår prosjektet som lønnsomt. Med unntak av endret investeringskost og en reduksjon i «Økte
drifts- og vedlikeholdskostnader» som følge av kortere brostrekning, holdes de øvrige forutsetningene som i Basis scenario.

• Sparte fergeutgifter (46 MNOK årlig; 2020-kroner) og andre sparte utgifter og investeringer større enn kostnadene knyttet til finansiering, drift og vedlikehold av
Sunnfastforbindelsen. Det innebærer at det er billigere for VFK med Sunnfast enn med ferger. Merk at fra 2052 er deler av de positive stolpene skravert i rødt.
Grunnen til dette er at sparte utgifter ekskl. sparte fergeavløsningsmidler overstiger kostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift- og vedlikehold
av vegen. Det løpende overskuddet (grønn og rød skravering) utgjør totalt 2.533 MNOK i 2019-kroner.

• Netto besparelser over prosjektets levetid 2.533 MNOK.
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med trasé-valg «Alt. 1A» og tilhørende lavere investeringskostnad som beskrevet i Mulighetsstudien, men 
ellers forutsetninger som i Basis scenario, fremstår prosjektet lønnsomt. 
Netto besparelser over prosjektets levetid utgjør 2.533 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Alt. 1A scenario
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med forutsetninger som i Basis scenario, men med halvert bompengesats, fremstår ikke lenger prosjektet 
som lønnsomt. Samlet utgiftsøkning utgjør 1.482 MNOK fra 2031-2055, mens netto besparelser over 
prosjektets levetid utgjør -698 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Halvert bompengesats

Prosjektresultat

• Dersom alle forutsetninger holdes likt som i Basis scenario, med unntak av halvert bompengesats til 115 NOK (2020-kroner), fremstår ikke prosjektet lønnsomt.
• I de første årene av sambandets driftsfase, 2031-2055, har prosjektet et finansieringsgap (økt utgift for fylkeskommunen) på 1.482 MNOK (2019-kroner).

Minkende finansieringsgap årlig følger blant annet av at lånet nedbetales som et serielån over 45 år, hvilket innebærer at lånekostnadene er størst i starten av
driftsperioden og deretter minkende. Prosjektinntektene (sparte fergeutgifter) vil være økende som følge av løpende prisjustering.

• Fra 2056 er sparte fergeutgifter (46 MNOK årlig; 2020-kroner) og andre sparte utgifter og investeringer større enn kostnadene knyttet til finansiering, drift og
vedlikehold av Sunnfastforbindelsen. Det innebærer at det er billigere for VFK med Sunnfast enn med ferger. Merk at fra 2071 er deler av de positive stolpene
skravert i rødt. Grunnen til dette er at sparte utgifter ekskl. sparte fergeavløsningsmidler overstiger kostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift-
og vedlikehold av vegen. Det løpende overskuddet (grønn og rød skravering fra 2056) utgjør totalt 785 MNOK i 2019-kroner.

• Prosjektet er med disse forutsetningene ikke lenger lønnsomt, da netto besparelser over prosjektets levetid utgjør -698 MNOK.
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med forutsetninger som i Basis scenario, men med halvert bompengesats, fremstår ikke lenger prosjektet 
som lønnsomt. Samlet utgiftsøkning utgjør 1.482 MNOK fra 2031-2055, mens netto besparelser over 
prosjektets levetid utgjør -698 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Halvert bompengesats
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med forutsetninger som i Basis scenario, men med en økning i fergeavløsningsmidler på 21 MNOK årlig som 
følge av nedskalering av Årsnes-Gjermundshavn, fremstår prosjektet lønnsomt med netto besparelser over 
prosjektets levetid på 2.890 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Økte fergeavløsningsmidler

Prosjektresultat

• Dersom alle forutsetninger holdes likt som i Basis scenario, med unntak av en økning i fergeavløsningsmidler på 21 MNOK (2020-kroner) årlig som følge av
nedskalering av fergesambandet Årsnes-Gjermundshavn, fremstår prosjektet som lønnsomt. I Mulighetsstudien er det estimert at trafikken på dette
fergesambandet vil reduseres med 90% ved realisering av Sunnfast-forbindelsen, og det forutsettes at spart driftsunderskudd som følger av nedskalering av
sambandet kan benyttes i finansieringen av prosjektet.

• Sparte fergeutgifter (67 MNOK årlig; 2020-kroner) og andre sparte utgifter og investeringer er større enn kostnadene knyttet til finansiering, drift og vedlikehold
av Sunnfastforbindelsen gjennom hele sambandets driftsperiode. Det betyr at det er billigere for VFK med Sunnfast enn med ferger. Merk at fra 2058 er deler av
de positive stolpene skravert i rødt. Grunnen til dette er at sparte utgifter ekskl. sparte fergeavløsningsmidler overstiger kostnadene knyttet til finansiering (renter
og avdrag) og drift- og vedlikehold av vegen. Det løpende overskuddet (grønn og rød skravering) utgjør totalt 2.890 MNOK i 2019-kroner.

• Netto besparelser over prosjektets levetid 2.890 MNOK.
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med forutsetninger som i Basis scenario, men med en økning i fergeavløsningsmidler på 21 MNOK årlig som 
følge av nedskalering av Årsnes-Gjermundshavn, fremstår prosjektet lønnsomt med netto besparelser over 
prosjektets levetid på 2.890 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Økte fergeavløsningsmidler
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Med forutsetninger som i Basis scenario, men med en årlig kompensasjon på 86 MNOK (2020-kr) i 15 år 
som følge av økt arbeidsgiveravgiftssats i Kvinnherad kommune, fremstår prosjektet lønnsomt med netto 
besparelser over prosjektets levetid på 3.090 MNOK (2019-kroner)

Andre scenarier | Kompensasjon AGA

Prosjektresultat

• Dersom alle forutsetninger forutsettes som i Basis scenario, men med en årlig kompensasjon på 86 MNOK (2020-kroner) i 15 år som følge av økt
arbeidsgiveravgiftssats fra 10,6% til 14,1% i Kvinnherad kommune, fremstår prosjektet som lønnsomt. Ifølge Sunnfast vil realiseringen av prosjektet åpne for at
staten kan revurdere den reduserte aga-satsen i Kvinnherad kommune som følge av bedre og mer tilgjengelig infrastruktur for næringsliv og innbyggere.
Kommunen vil kunne kompenseres for økningen i arbeidsgiveravgift, enten i form av en engangsutbetaling eller over tid.

• I analysen illustreres resultatet for prosjektet ved et inntektspotensial på 86 MNOK (estimat på årlig økning i aga fra Kvinnherad kommune ved økt sats) over 15
år, tilsvarende lengden av initiell bompengeperiode. Grafen viser utbetaling i 15 år f.o.m første driftsår (2031). Se neste side for alternative inntektspotensialer.

• Sparte fergeutgifter (67 MNOK årlig; 2020-kroner) og andre sparte utgifter og investeringer er større enn kostnadene knyttet til finansiering, drift og vedlikehold
av Sunnfastforbindelsen gjennom hele sambandets driftsperiode. Det betyr at det er billigere for VFK med Sunnfast enn med ferger. Merk at deler av de positive
stolpene er skravert i rødt i enkelte år. Grunnen til dette er at sparte utgifter ekskl. sparte fergeavløsningsmidler overstiger kostnadene knyttet til finansiering
(renter og avdrag) og drift- og vedlikehold av vegen. Det løpende overskuddet (grønn og rød skravering) utgjør totalt 3.090 MNOK i 2019-kroner.

• Netto besparelser over prosjektets levetid 3.090 MNOK.
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Alt. 1A scenario
Halvert 
bompengesats

Økte 
fergeavløsnings

Kompensasjon 
AGA

Kompensasjon av eventuelt økt arbeidsgiveravgift som følge av Sunnfast-forbindelsen kan representere en 
betydelig finansierings- eller inntektskilde for prosjektet

Andre scenarier | Kompensasjon AGA
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Netto kostnadsbesparelse - Kompensasjon av økt 
arbeidsgiveragift

Kompensasjon arbeidsgiveravgift Kompensasjon Kostnadsbesparelse

Antall år med utbetaling Periode Nominell Reell

Basisscenario  -                       4 443               1 826 

Basisscenario + 5 år 2031 - 2035    4 999               2 247 

Basisscenario + 10 år 2031 - 2040    5 613               2 669 

Basisscenario + 15 år 2031 - 2045    6 291               3 090 

Basisscenario + 20 år 2031 - 2050    7 040               3 512 

Basisscenario + 45 år 2031 - 2075    12 127             5 619 

Kompensasjon av økt arbeidsgiveravgift

• Etablering av Sunnfast-forbindelsen vil medføre mer tilgjengelig
infrastruktur og kortere reisetider til omkring liggende byer og tettsteder
for innbyggere og næringslivet i Kvinnherad kommune. Som følge av dette
forutsettes det at sats for arbeidsgiveravgift kan settes opp fra dagens
reduserte sats på 10,6% til 14,1%.

• Sunnfast ønsker å vurdere inntektspotensialet knyttet til kompensasjon for
økt arbeidsgiveravgift i Kvinnherad kommune. Informasjon oversendt fra
kommunen viser at en økning i satsen for arbeidsgiveravgift fra 10,6% til
14,1% vil medføre en økning av arbeidsgiveravgift som tilfaller staten på
86 MNOK årlig (basert på arbeidsgiveravgift for kommunen i 2020).
Kommunen vil kunne kompenseres for økningen i arbeidsgiveravgift,
enten i form av en engangsutbetaling eller over tid. Nivået på en eventuell
kompensasjon vil måtte avklares med stat og fylkeskommune.

• I analysen til venstre illustreres effekten på netto kostnadsbesparelse for
prosjektet ved kompensasjon på 86 MNOK årlig over 0, 5, 10, 15, 20 og
45 år.

• I Basisscenario forutsettes det ingen kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift. Basisscenario representerer således en netto
kostnadsbesparelse på 1.826 MNOK målt mot nullalternativet.

• I tabellen vises netto kostnadsbesparelse i nominelle størrelser og i reelle
2019-kroner.
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