
Referat af Færgegruppemøde, den 7. december 2020 

 

Deltagere: Niels Jørgen, Lars, Bjarne, Ellen, Christian, Anette og Søren. 

Afbud: Signe, Marie og Birgitte 

Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse 4 

 

Dagsorden:  

1. Forslag om indførelse af bagatelgrænse for opkrævning af fragt for småpakker til øerne v/Ellen 
Mulighederne for et klippekort eller en konto blev drøftet, for at undgå fakturaer på 20 kr. 
Det undersøges hvad reglerne er for fragt og hvad taksterne fremadrettet skal være.  
Eksempelvis en takst på 0-20 kilo. Taksterne følger kommunens taksblad, og eventuelle ændringer 
skal indgå i processen herom. 
 
Det kan i skrivende stund oplyses, at fakturering forgår mere eller mindre automatisk.  
Når besætningen medtager fragt, faktureres direkte via billetmaskinen, processen er således ikke 
administrativ tung.  
Færgen modtager et tilskud til nedsættelse af takster for godstransport. Dette giver mulighed for at 
nedsætte prisen på fragt, til en mindstepris på 20 kr. hvorfor prisen for gods er: 
0-200 kg. 20 kr. 
201-500 kg. 30 kr. 
501-1000 kg. 35 kr. 
Før tilskuddet kom i 2015, var taksterne: 
0-100 kg. 35 kr. 
101-200 kg. 50 kr. 
201 – 500 kg. 100 kr. 
501 – 1000 kg. 130 kr.  
 
Ved nethandel med pakkepost har man forsøgt at få pakkerne leveret i vognen på havnepladsen 
1A ved distributørerne, ø-beboerne skriver under på at have modtaget pakkerne uden kvittering.  
 
Adresser på færgerne: 
Højestene, Havnepladsen 1A, 5700 Svendborg 
Hjortøboen, Havnepladsen 4, 5700 Svendborg 

  
2. Gratis færgefart i 2021. 

Hvis muligheden for gratis færge skulle komme i det nye år, opfordres til at de gratis afgange 
bliver prioriteret udenfor skole sommerferien. Så der bliver mindre kaos på afgangene og så det 
bliver muligt for øboer og sommerhus beboer at få plads på færgen. Det tidspunkt færgen er 
fyldt, er vel heller ikke der man skal prioriterer gratis afgang det vil give mere gavn i skulder 
månederne, for alle vil jeg tro. Martin Jørgensen, Skarø – v/Bjarne 
 
Såfremt der kommer gratis færgefart i 2021, forespørges det om ordningen kan ligge udenfor 
sommerperioden, for at tilgodese erhvervet i skuldersæsonen om mindske presset i sommerferien.  
Søren er, i samarbejde med færgesekretariatet og sammenslutningen af småøer, i dialog med 
landdistriktsudvalget, om hvorvidt man i stedet kan arbejde videre med en udvidelse af 
landevejsprincippet.  
Se vedlagte bilag. 



 
  

3. Parkering ved færgen og P-tilladelser v/Christian 
Principperne for ovenstående p-pladser blev drøftet.  
Ø-repræsentanter får fremadrettet tilsendt P-tilladelserne til uddeling. 
P-pladserne anvendes fortrinsvis af pendlere og ikke af sommerhusejere og gæster udefra. 
Hjortøboens p-plads tages ligeledes med i overvejelserne.  

 
  

4. WIFI på Højestene v/Christian 
Aftalen med Strynet er opsagt, som drøftet på sidste møde. Fremadrettet vil der ikke være WIFI på 
færgerne, da passagerne kan tilgå mobilnetværket.  
 

 
  

5. Lidt nyt om SMS og annullering af booking v/Signe 
Fremadrettet bliver det et aktivt tilvalg om man vil have en SMS ved booking. Der er en oplevelse 
af, at ventelisten fungerer godt. Der opfordres til, at man kan slette/flytte sin afgang før, end det er 
muligt i dag.  
Det kan i skrivende stund oplyses, at tidsfristen for annullering er nedsat til fire timer før afgang, 
samt at flytning kan ske indtil afgang.  
 
    

6. Færgen skal i dok 19/4-21 kl. 7.30 – 27/4-21 kl. 17.30 v/Signe 
Der orienteres herom. Helge sejler i perioden 

 

  
7. Evt.  

Forespørgsel til opførelse af ventesalen på Skarø ”Ishuset”. Christian oplyser, at opgaven ligger hos 
Svendborg Havn, der forventer og udføre denne i foråret 2021.  

 
 


