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Kapasitet fergesamband Forøy-Ågskardet og pendlerpass   
 
Nordland fylkeskommune har i tidligere brev til Meløy kommune vedtatt at pendlerordningen ved 
Forøy-Ågskardet ikke skulle videreføres. Etter ny vurdering vil Nordland fylkeskommune iverksette 
et prøveprosjekt med helårig pendlerordning på fergesambandet Forøy-Ågskardet. Prøveprosjektet 
vil gjelde for perioden mai 2022 til mai 2023. Etter dette vil Nordland fylkeskommune ta en ny 
vurdering.  
 
På grunn av kapasitet på sambandet vil det fortsatt være max 50 pendlere. Det gjøre oppmerksom 
på at Nordland fylkeskommune kan avslutte ordningen på kort varsel. Det vil være de samme 
kriteriene som gjelder for å få innvilget pendlerbevis. 
 
Kriterier og begrensninger for å kunne benytte seg av pendlerordningen er som følger: 

- Søknadsskjema fra forrige ordning skal fylles ut og signeres av den som søker om 
pendlerbevis. Pendlerordningen gjelder for de som har fått godkjent søknad.  

- Ordningen skal gjelder for de som har fast bostedsadresse i folkeregistrert i Meløy eller 
Rødøy kommune og som reiser regelmessig med fergesambandet Forøy-Ågskardet for å 
komme seg til og fra arbeid.  

- Ordningen skal gjelde alle avganger. 
- Ordningen gjelder kun på reiser til og fra arbeid, maks tur/retur per dag og omhandler kun 

bruk av personbil inntil 6 meter.  
- Meløy kommune vil på vegne av Nordland fylkeskommune utstede et nytt pendlerbevis for 

perioden. Dette er personlig og kan derfor ikke benyttes av andre personer. Ved 
forespørsel skal legitimasjon framvises.  

- Trafikantene som inngår i ordningen skal, når de oppfyller kravene satt ovenfor, stille i egen 
oppmerket fil på fergeleiene på Forøy og Ågskardet. Trafikanten må møte opp senest 10 
minutter før avgang. Ved andre reiser (utenom arbeid og/eller utenfor oppgitte avganger) 
skal de reisende stille seg på ordinær oppstillingsplass.  
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Dokumentasjonskrav som skal vedlegge søknaden: 
- Utskrift fra Folkeregisteret om fast bosted 
- Dokumentasjon på arbeidsforhold (arbeidskontrakt). 

 
 
Med vennlig hilsen 
Tone Øverli 
seksjonsleder mobilitet 
     Ida Mari Lillevoll 
     rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
     

 
 
 
 


