Fra: Øystein Hunvik [Oystein.Hunvik@sfj.no]
Til: 'Sæternes Anders' [anders.saternes@vegvesen.no]; Dina Johanne Lefdal [dina.lefdal@sfj.no]
Kopi:
Sendt: 19.12.2018 08:47:27
Emne: SV: Daløy-Haldorsneset
Vedlegg:
Hei
Sogn og Fjordane aksepterer løysinga de har redegjort for
SVV må skrive ut løyve til Fjord1

Korleis informerer de ut til kommunen/kundane?
Med helsing
Øystein Hunvik
ass. fylkesdirektør for samferdsel
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Storehagen 1B, 6800 Førde
www.sfj.no | Oystein.Hunvik@sfj.no
sentralbord: +47 57638000 | mob: +47 47700466
Fra: Sæternes Anders <anders.saternes@vegvesen.no>
Sendt: tysdag 18. desember 2018 16:09
Til: Dina Johanne Lefdal <dina.lefdal@sfj.no>; Øystein Hunvik <Oystein.Hunvik@sfj.no>
Emne: Daløy‐Haldorsneset
Hei!
Som tidligere nevnt så har kontrakt på drift av fylkesvegferjesambandet Daløy‐Haldorsneset blitt hevet. For å
kunne legge til rette for en ny konkurranse så har vi nå kommet til enighet med Fjord1 om å forlenge dagens
kontrakt. Vi har hatt en prosess med Juridisk seksjon i SVV rundt forankring av dette mot lov og forskrift om
offentlig anskaffelse, og vi mener at dette klart kan hjemles i anskaffelseforskriften § 28‐1 bokstav d.
De økonomiske konsekvensene for SFFK er i så stor grad som mulig begrenset gjennom den dialogen vi har hatt
med Fjord1, det vi nå er enige med Fjord1 om av økonomisk ramme for drift i 2019 er så nært opp til det som var
tilskuddsbehovet i den kontrakten som ble hevet at vi regner med at vi skal klare å få dekket dette beløpet
gjennom den bankgaranti som var i kontrakt med Sundqvist slik at merkostnadene til SFFK for 2019 blir dekket. Vi
ber derfor i denne omgang ikke om noen ekstra løyving som følge av dette.
Vi ber med dette om aksept for den løsningen vi her redegjør for, før vi mottar slik aksept er denne saken unntatt
offentlighet fra vår side. Vi ber samtidig om fullmakt til å utstede nytt løyve for 2019.

Med hilsen
Anders Sæternes
Seksjon: Ferje- og forvaltningsseksjonen
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER
Besøksadresse: Bergelandsgata 30, STAVANGER
Mobil: +47 97587950 e-post/Skype: anders.saternes@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-vest@vegvesen.no
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

