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Søknad om konsesjon for hurtigbåtrute på strekninga Ålesund
- Stadt og sightseeingbåt i Ålesund
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
1.Cruise Service As ved dagleg leiar Kåre Gunnar Molvær blir tildelt løyve for
persontransport med fartøy i rute på strekningane:
-

Ålesund – Eiksund – Sandshamn - Stadt (Otnheimneset) / retur

-

Rådhuskaia – Langevåg – Alnes - Giske / retur
for perioden 4. mai 2021 til og med 4. mai 2031

2. Fartøy og mannskap som skal nyttast i båtrutene må fylle alle krav stilte av
Norske sjøfartsstyresmakter.
3. Fartøy må fylle krav til universell utforming etter MSC/Circ. 735 samt andre
gjeldande lover og forskrifter på området. Kravet til universell utforming gjeld
uavhengig av fartøyet sitt byggeår.
4. Selskapet må avtale bruk av kaier og stoppestader med respektive kommunar /
hamnestyresmakter.
5. Dei omsøkte båtrutene må ikkje vere til hinder for det offentlege rutetilbodet i
regionen, herunder bruk kaier og ilandstigningsanlegg.
6. Dersom rutene ikkje er sett i drift innan 31. desember 2022 fell løyva vekk.

Bakgrunn
I brev datert 20. mai 2020 søkte selskapet Cruise Service AS om løyve for
persontransport med fartøy for strekninga Ålesund – Stad og for sightseeingbåt i og
rundt Ålesund. Søknaden dreidde seg om prøvedrift for eitt år.
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal handsama søknaden i møte 10. juni 2020
under sak Sa-33/20 og tildelte to ruteløyve til selskapet, løyva gjeld fram til 10.
juni 2021.

I e-post datert 25. januar 2021 søkjer Cruise Service AS om permanent ruteløyve
for ruta Ålesund – Stad samt for sightseeingruta i Ålesund. Selskapet har i e-post
datert 16. mars i år opplyst at dei truleg ikkje kjem til å starte opp ruteverksemd
før i 2022, dette mellom anna for å samkøyre ruta med oppstarten av arbeidet med
Stad skipstunnel. Selskapet ønsker likevel at søknaden om permanent ruteløyve
(10 år) blir handsama i samferdselsutvalet sitt møte 4. mai i år.
Vurdering
Samferdselsutvalet har tidlegare handsama selskapet sin søknad om prøvedrift i
møte 10. juni 2020, søknaden om permanent drift skil seg ikkje nemneverdig frå
søknaden om prøvedrift og vurderingane som vart gjort i samband med søknaden
om prøvedrift vil slik gjelde ved handsaminga av den nye søknaden.
Da selskapet sist søkte om prøvedrift våren 2020 skjedde dette fordi selskapet
mista oppdrag på grunn av koronasituasjonen. Sidan det hasta for selskapet å finne
nye oppdrag, vart søknaden lagt fram for samferdselsutvalet utan at han hadde
vorte sendt kommunar og andre instansar til fråsegn.
Når selskapet no søkjer om to permanente ruteløyve er søknaden sendt Vestland
fylkeskommune samt kommunane som er lokalisert nære båtruta til fråsegn.
Fylkeskommunedirektøren har i alt motteke fire fråsegner til søknaden.
I brev datert 22. mars 2021 skriv Ulstein kommune at dei er positive til søknaden
frå Cruise Service AS om permanent ruteløyve for snøggbåt på strekninga Ålesund
– Stad. Formannskapet viser til at samfunnsdelen av kommuneplanen slår fast at
Ulstein må vere stoppestad for hurtigbåttilbod av denne kategorien, og ber om at
dette vert vurdert av fylkeskommunen og søkjar.
Sande kommune skriv mellom anna i sitt brev datert 24. februar 2021 at
kommunen er positive til etableringa av hurtigbåtruta Ålesund – Stad. Ein kunne
likevel ønska seg noka justerte rutetider og at tilbydar skal greie å redusere
kostnadane slik at ruta blir konkurransedyktig i høve flyreiser. Det er også viktig at
tilbodet blir universelt utforma.
Vanylven kommune skriv i brev datert 18. februar 2021 at kommunen ser positivt
på etablering av hurtigbåtrute mellom Ålesund og Stad. Formannskapet vil likevel
trekke fram at stabilitet, tilgjengelegheit og billettpris vil vere avgjerande for at
dette skal bli eit berekraftig tilbod. Ein ber vidare om at konsesjonen blir tildelt på
ein slik måte at Vanylven blir fast stoppestad for ruta, dette vil vere med på å binde
Vanylven til deler av Vestland og Ålesund.
Vestland fylkeskommune skriv i si fråsegn datert 12. mars 2021 at dei ser positivt
på etablering av hurtigbåtrute mellom Ålesund og Stad. Fylkeskommunen håper
operatør legg opp ruta slik at ho kan samordnast med eksisterande båtrute mellom
Selje og Bergen.
Fråsegnene som er motteke tek opp rutetider, samordning til andre ruter, billettpris
og universell utforming. Med bakgrunn i at rutene er kommersielle er det med
unntak av området universell utforming vanskeleg for løyvestyresmakta å stille
særlege krav til selskapet. Krav til universell utforming er tidlegare diskutert med
samferdselsdepartementet som fant dette som rimeleg å stille også til kommersielle
ruter.

Med tanke på at den omsøkte ruta dekker eit stort geografisk område og skal vere
tilgjengeleg for alle grupper av reisande finn fylkeskommunedirektøren det adekvat
å stille eit slikt krav. At ruta truleg også blir kopla opp i mot hurtigbåtruta mellom
Bergen og Selje gjer det og riktig å stille krav om universell utforming, dette for at
heile reisekjeda i størst mogleg grad kan bli universelt utforma.
Fylkeskommunedirektøren syner elles til vurderingane som er vart gjort da saka om
midlertidig ruteløyve vart handsama av samferdselsutvalet under sak Sa-33/20 i
møte 10. juni 2020.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Arild Fuglseth
samferdselsdirektør
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