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Ram de rigtige !

mail@fanoeposten.dk

Med en annonce, der virker 
– hele øen rundt...

end bybussen fra Hjerting. 
Vi skal ikke risikere en rin-
gere regularitet eller en an-
den prisstruktur. Selvfølge-
lig kan jeg forstå ønsket om 
større indflydelse, men det 
må også kunne løses,” på-
peger Karen Jeppesen.

Vi har spurgt Jørgen Jen-
sen, kommerciel direktør 
i Danske Færger A/S, der 
driver Fanø Færgen, om 
hans rektion på beslut-
ningen om at undersøge 
muligheden for at konkur-
renceudsætte Esbjerg-Fanø 
overfarten.

”Fanø Kommune er i sin 
gode ret til at tage forskel-
lige initiativer. Det blander 

vi os ikke i,” understreger 
Jørgen Jensen.

”Vores opgave er at levere 
en effektiv færgetransport, 
der er på forkant med de 
ønsker og behov pendlerne 
og turisterhvervet på Fanø 
har,” påpeger han.  
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Foto: Lars H. Olsen 
og Danske Færger A/S  

KONKURRENCE – Fær-
gedriften og hvem der bur-
de eje færgen har ’alle dage’ 
været diskuteret på Fanø. 
Kritikken af overfarten er 
ofte stor, og billetpriserne 
kan altid blive billigere, ja 
de burde nærmest være 
gratis. Det har flere af byrå-
dets politikere ofte udtalt, 
og nu igangsættes proces-
sen med at få syn for sagn.

Bedre service
Økonomi- og planudval-
get, der har borgmeste-
ren som formand, beslut-
tede på udvalgets møde 
den 9. januar at rette hen-
vendelse til økonomi- og 
indenrigsministeren for at 
undersøge muligheden for 
at gennemføre et udbud af 
Fanøoverfarten.

”Jeg tror, vi kan få en 
bedre service og en bedre 
pris gennem et udbud,” 
siger borgmester Erik Nør-
reby fortrøstningsfuldt.

”Andre statslige ruter 
kommer i udbud, senest 
var det Spodsbjerg-Tårs, 
så hvorfor ikke også Fanø-
overfarten,” spørger borg-
mesteren retorisk, der 
henviser til, at staten ejer 
halvdelen af Fanø-færgen 
gennem ejerskabet i Dan-
ske Færger A/S.

”Brevet til ministeren er 
sendt, og vi klar til at af-
prøve markedet,” siger Erik 
Nørreby, der også konstate-
rer, at regeringen generelt 
efterspørger større konkur-
renceudsættelse og flere 
udbud i kommunerne.

Fornuftigt som det er
SF er ikke repræsenteret i 
Økonomi- og planudval-
get, men er skeptisk afven-
tende.

”For SF’s skyld må Fanø 
Kommune da gerne un-
dersøge, om det er muligt 
at udbyde færgen, men der 
skal ikke sættes noget på 
spil,” understreger Karen 
Jeppsen (SF).

”Jeg synes faktisk, det er 
ganske fornuftigt, som det 
er nu. Færgen sejler oftere, 
og vi er hurtigere i Esbjerg 

Jørgen Jensen, kommerciel 
direktør, Danske Færger A/S.

Sønderland 1 · Sønderho · 6720 Fanø

Café Nanas Stue, Sønderho

Herefter hver lørdag-søndag kl. 11.00 - 17.00  
– ved bordreservation på min. 10 personer  
holder vi også åbent fredag og lørdag aften

Se aktuelle åbningstider på vores hjemmeside  
www.cafenanasstue.dk eller følg os på Facebook

Bordreservation på tlf. 75 16 40 25  
eller mail: info@cafenanasstue.dk

• 10. februar: kl. 11.00 - 22.00
• 11. februar: kl. 18.00 - min. 23.00
• 12. februar - 14. februar: kl. 11.00 - 17.00
• 15. februar: kl. 11.00 - min. 23.00 -  

kl. 21.00: Musik med 3 Fiddlers 3 Traditions  
Fri entre for spisende gæster  
– bordreservation er nødvendig.

• 16. februar - 18. februar: kl. 11.00 - min. 22.00
• 19. februar: kl. 11.00 - 17.00

Åbningstider februar - marts 2017 I anledning af vores 30 års jubilæum, samt udvidelse 
af anlægget i Sønderho og omegn, kan du nu blive  
tilsluttet foreningen for kun 2.000 kroner. 
• Du får opsat en installation i dit hus,  

hvorfra du kan trække internet og TV. 
• Den samlede månedlige udgift afhænger af  

hvilken internetkraft og hvilken TV pakke,  
du vælger. 

• Du skal stå for gravearbejdet på din  
egen grund. Antenneforeningen leverer  
kabler, dækbånd osv.

Tilmelding og / eller nærmere oplysninger:
Foreningens hjemmeside Soenderho-af.dk  
eller kontakt formand Oluf Holm,  
oh@soenderho-af.dk - telefon 46 19 37 29  
eller kasserer Marius Nielsen,  
mn@soenderho-af.dk - telefon 24 89 57 70

Sønderho Antenneforening
Har du hus i Sønderho og omegn? Så har 
Sønderho Antenneforening et tilbud til dig

Udbud af 
færgedriften 
undersøges nu

At Fanø Færgen – som 
den eneste i Danmark – 
hidtil har været drevet 
uden nogen form for of-
fentligt tilskud, dvs. på 
markedsvilkår, har haft 
den konsekvens, at drif-
ten aldrig har været i ud-
bud. I princippet kunne 
hvem som helst starte en 
konkurrerende rute, hvis 
ikke lige det var for be-
sejlingsforholdene.

Offentligt tilskud
Med statens tilskud til 
nedsættelse af færgetak-
terne – i 2015 for gods-
transport og fra 2016 
for biler og passagerer i 
ydersæsonen – ydes der 
nu et offentligt tilskud 
til driften. Det må derfor 

efter byrådets opfattelse 
betyde, at Esbjerg-Fanø 
overfarten bør konkur-
renceudsættes eller sen-
des i EU-udbud, som det 
også kaldes.

Og det er ikke småpen-
ge, der kommer Fanø til 
gode gennem tilskuddet. 

I 2017 vil det samlede 
statstilskud til Fanø Fær-
gen for godstransport, 
biler og passagerer udgø-
re 20,7 mio. kr., stigende 
til 27 mio. kr. i 2020. 

Der er et stort politisk 
ønske om at teste mar-
kedet. Formålet er, at få 
større kontrol med livs-
nerven for Fanø gennem 
aftalte udbuds- og kon-
traktbetingelser. 

Eneste færgeforbindelse
uden offentlige tilskud

I brevet til økonomi- og 
indenrigsministeren fra 
Fanø Kommune frem-
går det også, at der øn-
skes en drøftelse af Fanø 
Kommunes mulighed 
for at danne et kommu-
nalt rederi, og hvordan 
staten, som hovedaktio-
nær i rederiet ’Færgen’, 
vil forholde sig til det. 

Borgmester Erik Nør-
reby ønsker gennem 
spørgsmålet at få under-
søgt om Fanø Kommune 
kan oprette og drive et 
kommunalt rederi.

”Læsø, Samsø og 
Ærø driver deres egne 
færger. Den mulighed 
bør også være åben for 
Fanø,” siger borgmester 
Erik Nørreby, der øn-
sker at få afdækket alle 
muligheder for Fanø.

Det kunne være via 
Esbjerg-Fanø Overfarten 
A/S, et selskab, der med 
lokale kræfter, siden 
2008 har været klar til at 
overtage færgen.

”Jeg synes, det er posi-
tivt, at Fanø Kommune 
nu er kommet på banen 
og har henvendt sig til 
ministeren,” siger Ma-
rius Nielsen formand 
for Esbjerg-Fanø Over-
farten.

På de halvårlige mø-
der med færgens ledel-
se, kan Fanø Kommune 
fremsætte ønsker til af-
gange, prisstruktur og 
andre forhold omkring 
færgen. 

Men det er alene Dan-
ske Færger A/S, der 
træffer beslutningerne.

”Det er vigtigt, at vi 
her på Fanø selv har 
indflydelse på færgefar-
ten. Hvis Fanø får mu-
ligheden, og kommunen 
ikke selv kan påtage sig 
opgaven, så vil vi gerne 
gennem et offentligt-
privat partnerskab være 
med til at løfte den,” til-
byder Marius Nielsen, 
formanden for Esbjerg-
Fanø Overfarten A/S.

Kommunalt færgeselskab?

Fanø Kommune undersøger 
mulighederne for at få Fanøfærgen 

i udbud. Marius Nielsen (t.v.) fra 
det lokale selskab Esbjerg-Fanø 

Overfarten A/S er parat til at byde.


