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Hei, 
  
Viser til skriftlig spørsmål fra fylkestingsrepresentanten Kristian Eilertsen og åpent 
brev fra Alfred Sachs.  
  
Fylkesrådet ønsker å legge til rette for at det skal være mulig å bo i hele fylket, og har 
derfor stor forståelse for frustrasjonen som oppleves fra innbyggerne i Survik som 
følge av at skyssbåttilbudet opphørte 31.12.21. Fylkesrådet ønsker å gjøre det vi kan 
for at også innbyggerne i Survik skal ha mulighet til å komme seg til 
kommunesenteret minst én gang i uka så langt det lar seg gjøre.  
  
Det er riktig at fylkesrådet ønsker å følge prinsippet om at alle innbyggere skal kunne 
nå eget kommunesenter tur/retur én gang i uka. Dette tilstreber vi oss å gjøre så 
langt som mulig.  
  
Per i dag er det ikke mulig for Boreal å kunne anløpe Lille Survik med noen av sine 
båter da de ikke kan legge til kai der. Dette har vært tatt opp med Hammerfest 
kommune som eier kaia. Sambandet ble meldt lag ned allerede fra 31.12.2019 
grunnet utfordringene med at Boreal ikke har båter som kan legge til kai her. 
Fylkeskommunen inngikk en avtale med Hammerfest Havn KF for drift av rute i 
påvente av at ny kai kom på plass, og det ble da varslet om at ruten ville opphøre 
dersom ikke kommunen bygde adekvat kaianlegg. Avtalen var et dekningskjøp ihht. 
Anskaffelsesregelverket (Lov om offentlige anskaffelser), og kun lovlig inntil to år. Per 
i dag er det ikke bygget ny kai i Lille Survik. Fylkeskommunens mulighet for 
dekningskjøp er også opphørt, og båtruten til Lille Survik opphørte i fylkeskommunal 
regi 31.12.21. 
  
Dersom Hammerfest kommune oppfører kai som kan anløpes av hurtigbåt, vil vi 
kunne legge inn anløp til Survik med SørøysundXpressen, men dette er ikke mulig 
etter dagens forhold. Vi har likevel ytret at vi ønsker å legge til rette for at det fortsatt 
skal være et skysstilbud til Lille Survik, og har på bakgrunn av det tilbudt Hammerfest 
kommune en kompensasjon på 500 000,- for å drifte båtrute til Lille Survik grunnet de 
nevnte forhold. Dersom kommunen er interessert i dette følger vi dialogen videre. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Agnete Masternes Hanssen 
Fylkesråd for samferdsel  
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Tlf: 940 57 090 
 


