Fosenvegene AS - Ei tim´ te´ by'n
Årsberetning 2007

Virksomhetens art:
Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder:
Arbeide for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, for å bedre kommunikasjonene
internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim.
Forretningsadresse: Åmyra 5, 7170 Åfjord, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.
Bakgrunn:
Høsten 2004 uttalte næringslivet på Fosen:
En videre utvikling av Fosensamfunnet betinger bedre kommunikasjoner med Trondheim.
Den viktigste oppgaven for å lykkes er å bedre hovedvegen internt på Fosen og mellom Fosen og
Trondheim, og å få til en mer effektiv fjordkryssing over Trondheimsfjorden.
Etter ide og initiativ fra Øystein Syltern ønsket et samlet næringsliv på Fosen å bidra til at det ble arbeidet
for en snarlig standardheving av veiene på Fosen.
Fosen Regionråd nedsatte derfor et interimsstyre, som fikk i mandat å utarbeide og konkretisere et samlet
utbyggingsprosjekt og foreslå aktuelle veiparseller som måtte utbedres.
I tillegg definere et felles Fosen-prosjekt for å bedre kommunikasjonene og sørge for en vegutbedring
gjennom målrettet og etappevis utbygging av vegnettet. Derigjennom se på finansieringsmulighet i form av
egenkapital knyttet til refusjon/kompensasjon for endret arbeidsgiveravgift, offentlige samferdselsmidler og
bruk av bompenger.
Prosjektet fikk arbeidstittel – Fosenvegene -”ei´ tim' te' by'n", og målet var at prosjektet skulle være positivt
for alle.
Interimsstyret laget grunnlag for organisering av utbyggingsselskap, forslag til selskapsform, vedtekter,
organisasjon og oppgaver for utviklingsarbeidet. Interimsstyret klargjorde vedtekstgrunnlag for kommunene
og andre deltakere i selskapet.
Det ble i tillegg utarbeidet en Prosjektoversikt med kostnadsoverslag – Den nye Fosenvegen - ”Ei
tim´te´by´n”.

Etablering:
Selskapet "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" ble etablert 20. juni 2005 med en aksjekapital på kr.
650.000.Den 27. februar 2006 ble det gjennomført en aksjeemisjon som endret antall aksjer fra 650 med 660 aksjer
til 1310 aksjer.
Aksjekapitalen er nå kr. 1.310.000.- fordelt på 1300 A aksjer og 10 B aksjer.
Styrets arbeid:
Styret har hatt 6 møter og behandlet 29 saker.
De viktigste sakene omhandler:
• Oppfølging av styrevedtak
• Oppfølging av vedtatte framdriftsplaner
• Oppfølging av planlegging av prioriterte vegparseller
• Gjennomført Trafikkanalyse/trafikktellinger for de vedtatte 18 prosjektene.
• Gjennomført bompengeutredning
• Vedtatt bompengefinansieringsmodell
• Folkemøter vedr. reguleringsplaner
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Vedtatt oppstart av kommunedelplan RV 717 Bradden – Stadsbygd - Rørvik
Møte med politisk ledelse i Trondheim kommune vedr. ferge Fosen – Trondheim
Vedtatt at det ikke skal tas inn nye prosjekter utover de 18 prioriterte i rekkefølge.
Deltatt i arbeidet med ”større gassferger” i sambandet Rørvik – Flakk.
Fjordkryssingsprosjektet Fosen – Trondheim.
Diverse møter med Samferdselsdepartementet, stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter,
fylkesutvalg og komiteer for presentasjon av prosjektet.
RDA- midler til prosjektet.
Budsjett 2008
Informasjonsmøter med private, organisasjoner, næringsliv og kommunene.
Møter med NHO og STFK vedr. RDA-midler
Trafikkanalyse Fosen i samarbeid med Via Nova Plan & Trafikk AS
Kontinuerlig samarbeid med Statens vegvesen og andre aktører innenfor samferdselsplanlegging
Utarbeidet følgende informasjonsbrosjyrer:
”Nå er vi endelig i gang”.
”Fra ide til handling”
Mottatt ”Brustikke” fra Skarnsundbrua.

Selskapet har gjennomført de aktiviteter som har vært nødvendig for å sikre prosjektets framdrift etter
vedtatte planer.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Salgsinntekt
Driftsresultat
Årsresultat

2007
0
9.579.737
10.124.917

2006
0
177.595
296.322

2005
0
2.841.259
2.848.744

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

31.12.2007
14.707.457
14.595.433
99

31.12.2006
4.884.039
4.470.516
92

31.12.2005
4.068.133
3.500.994
86

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte
årsregnskapet.
Økonomi:
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Inntekta i selskapet er tilskudd fra næringslivet på Fosen, gjennom Regional differensiert arbeidsgiveravgift
(RDA-Midler) som tildeles gjennom NHO og Nord- og Sør – Trøndelag fylkeskommuner.
"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" fikk i 2007 innvilget kr. 9.1 mill. fra RDA-midler til drift av selskapet og til
planlegging av vegparseller
Finansieringen av "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" er noe spesielt da all inntekt, før
bompengeinnkreving blir etablert, er basert på tilskudd, fra næringslivet, gjennom RDA – midler.
Ordningen med tilbakeføring av RDA-midler er nå opphørt og det vil for kommende år kun bli tilført penger
fra eventuell restpott fra ordningen.
Dette gjør at selskapet for inneværende år opererer med et betydelig overskudd, men vil etter at tilskudd
fra RDA - midlene opphører måtte bruke oppsamlet overskudd til å dekke utbetalinger på inngåtte avtaler
mtp planlegging av Fosenvegene.
Dette vil medføre at selskapet etter hvert kommer til å drive med underskudd og derav bruk av avsatt fri
egenkapital inntil bompengeinnkrevingen er etablert. Dette er for øvrig i tråd med vedtektene for selskapet.
Fortsatt drift:
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger et oppsamlet
overskudd, avsatt til fri egenkapital, inntil bompengeinnkreving er etablert.
Arbeidsmiljø og personale:
Det har ikke vært sykefravær i 2007. Selskapet arbeider kontinuerlig med fortsatt å holde sykefraværet så
lavt som mulig.
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.
Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn.
Miljørapport:
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Åfjord, den 5. februar 2008
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