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NORD0YVEGEN.Kommunene Haram og Sandoyhar forpliktet seg til i betale rundt ti prosent av vegprosjektet,eller til sammen vel 170 millioner
kroner. Fem oyer med rundt 32OOinnbyggere fir fastlandssamband med vegen pi trotalt 37 kilometer.

lvrerforbompenger
Folktripperetterbompenger mellom Brattvig og Dryna i Midsund, slipper.
- Mange
til Nordoyvegen.
sporomvi ikkesnartskal
Vilje til betaling. Styreledereni
Nordoyvegen AS har ikke innstarte,sierBjornSandrcs.
SOKNAD.Styrelederen for milliardprosjektet har ni sendt soknaden om forhindsinnkreving til
Statensvegvesen.
- Gir alt som vi hiper, kan innkrevingen starte fra 1. januar
2011,sier Sandnes.
Etter planen skal det forbyggestart kreves inn 20 millioner
kroner fra passasjerenepi de to
ferjene fra Skjelten til Lepsoy og
Haramsoy, og fra Bratwig til
FjOr*oft og laaroy. Passasjerer

trykk av at de reisende ser pi
bompenger som noen stor
ulempe.
- Signalene vi har fitt er at folk
har vilje til i betale, sier han.
De forste millionene skal gi til
i fi pi plass alle nodvendige planer. Fristen er stram for i rekke
byggestart i2OI2.
- Vi er fortsatt optimister. Det
har hjulpet oss si langt, sier
Bjorn Sandnes,som etterfulgte
Oddbjorn Vanrebide som ordfsrer i Haram og styreleder for
Nordoyvegen i.2OO7.

- Vi si straks at 2008 ville bli
et svert viktig ar, med mer 6,
gjore enn en ordfsrer kunne
rekke over. Derfor vedtok vi i
opprette en halv stilling i selskapet, og spurte Oddbjorn Vatne.
Han har ni vert ansatt i to iLrog
underskrevet ny avtale om i fortsette ut 2011,opplyser Sandnes.
Ferje og hurtigbit. Nordoyvegen
skal erstatte ferjene fra Skjelten
og Brattvig, og dessuten hurtigbiten mellomAlesund og Nordsyane.
- Ja, det stemmer at subsidiene for disse rutene, inngir i finansieringen av Nordoyvegen,
sier Sandnes,og sier segenig i at
serlig bortfall av hurtigbiten

kan presse fram mer vegbygglng.
- Flere prosjekter ligger og
venter. Blant dem er Hamsundsambandet mellom Haram og
Alesund/Giske, som vi jobber
med.

Giiraltsomvi
hiper,
kaninnkrevingen
startefia l. januar
BJORN
SANDNES

640 millioner. Etter finansieringsplanen skal Nordoyvegen
koste 1.800 millioner kroner.
Innkrevingen av bompenger er
beregnet til 84 millioner, mens
inntekten fram til prosjektet er
nedbetalt, er fastsatt til 640 millioner kroner, ifalge ssknaden
om forhindsbompenger.
Ssknaden skal i lopet av februarbehandles politisk i Haram
og Sandoy.Deretter er planen i
fi soknaden gjennom fulkessam-

ferdselsutvalgeti april og fi'lkestinget i juni. Alle disse organene
har tidligere uttalt segsvert positiw.
- Deretter gir soknaden til
Samferdselsdepartementet. Vi
hiper p& en beslutning i Stortinget i desember, slik at vi kan
starte innkrevingen fra arsskiftet. sier Sandnes.
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