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Svar på skriftlig spørsmål om Årøya: 

Under fylkestingets samling beskrev undertegnede dialogen mellom fylkesråden, bonden og 

Alta kommune som konstruktiv. Fylkesråden redegjorde videre for at en var i prosess med å 

finne en løsning som kunne fungere tilfredsstillende for alle parter, og være i tråd med 

fylkestingsvedtak, bondens behov på Årøya og samtidig være i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, før fylkesråden redegjorde for hvilken løsning som skisseres for å 

følge opp fylkestingets vedtak om å sikre fôr- og melketransport. 

Regularitet måles ut fra at anløpsstedet faktisk har hatt anløp av fartøy. Fylkeskommunen 

ikke setter krav til hvilket fartøy som skal anløpe – det er opp til operatøren å vurdere fra 

gang til gang, og hva som er tilgjengelig. Fylkeskommunen setter krav til funksjon. For Årøya 

sin del, i tillegg til ordinær transport, at melketankbil dekkes inn hver tredje dag, og at fórbil 

kan fraktes ved behov.  

Dette betyr at avvik for Kongshus føres dersom: 

• anløpsstedet ikke har hatt anløp i det hele tatt 

• tilleggsbehov for melkebil ikke er inndekket 

Regularitet deles også inn i ulike deler, ut fra om det skyldes forhold operatøren har 

påvirkning på, eller om det er eksterne forhold som ligger til grunn for avviket. 

Innmeldte avvik i 2021 for anløpsstedet Kongshus, viser følgende: 

 



Feltene som er merket i gult utgjør den delen av de innmeldte avvikene som påvirker 

operatørens regularitet. Dette er avvik operatøren blir gebyrlagt for, og betaler tilbake til 

fylkeskommunen, i henhold til satser gitt i kontrakten. 

Kongshus har 16 fartøyanløp ukentlig, noe som i et driftsår utgjør 816 anløp. Listen overfor 

viser 27 operatørinnstilte anløp i 2021, noe som da gir en operativ regularitet på 96,7 prosent 

regularitet på anløpsstedet. For ordens skyld kontrollerer fylkeskommunen at innstillinger 

meldes inn i henhold til kontrakten. 

Kongshus har noe påvirket punktlighet (dvs. forsinkelser), hovedsakelig som følge av at 

fartøyet har blitt forsinket ut fra Kvalfjord pga. mye gods/godshåndtering. Dette er forhold 

fylkeskommunen ser på i forhold til eventuelt å justere rutetidene. 

 


