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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Ved reguleringsplan 271 og etablering av industriområdet eid av Horsøy industrihavn AS, ble
det gitt såkalt «bagatellmessig støtte» til opprydding av den ene bossfyllingen på den nordlige
delen av øy.
I øst gikk hengebroen over i kommunal veg ca 350-400m fram til fylkesveg.
Det er opplyst at denne er overtatt av privat aktør Horsøy industrihavn AS.
Kan ordfører opplyse om denne veg stubben ble gitt vederlagsfritt, eller hvor mye som ble
utbetalt for denne veg formue?
Dersom kommunen ikke mottok godtgjørelse for denne formuen, så følger spørsmålet om
regelverket er brutt ettersom bagatellmessig støtt bare kan gies 1 gang til samme firma?
Ordfører vil gi følgende svar:
Veien helt frem til broen var tidligere fylkesveg 218, og den endte med en snuhammer rett før
broen. I forbindelse med ny utbygging på Horsøy ble fylkesveien (nåværende FV 5258) anlagt
på nytt sted med tilkomst til øyen uten broforbindelse.
I forbindelse med etablering av ny vei (anleggsfasen) ble den gamle veien holdt åpen av Askøy
kommune, men den ble aldri tatt opp til kommunal vei. Dette var bare et midlertidig forhold
som varte noen år. Etter at fylkesvegen var lagt om og øyen ble landfast uten bro opphørte
vedlikeholdet av den gamle veien.
Den første og lengste del av denne (gamle) veien etter den tidligere hengebroen, regnet fra
Horsøy, ligger på gnr/bnr 14/2. Denne har vært i Silfas Askøy as sitt eie siden 1948, ble ervervet
av Seagrain as i 2001, og deretter av Horsøy Industrihavn as i 2005. Den har således ikke vært i
kommunens eie. Mesteparten av denne veien eksisterer ikke lenger, da hele området er skutt ut
ifm utbyggingen av Horsøy.

Vedr de siste ca 110 m frem til kryss med nåværende fylkesvei er grunnen her eid av Vestland
Fylkeskommune. Denne veistubben går parallelt med og tett på fylkesveien. Veien har i dag kun
funksjon som en privat vei for grunneier (Horsøy Industrihavn).
Ettersom kommunen ikke har eid grunnen under den gamle veien har det således ikke vært
noen transaksjoner ifm avvikling av denne.
Askøy kommune har ikke hatt andre utgifter i forbindelse med Horsøy enn noe driftskostnader
ifm den nevnte anleggsfasen.
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