ARENDAL KOMMUNE

Møteinnkalling
Havnestyret Arendal Havn KF
Dato:
Tid:
Sted:

15.03.2017
17:00
Eydehavn

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere
beskjed.
Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat på e-post: post@arendalhavn.no
eller telefon +47 97527000
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Jarl Steinar Odinsen
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Politiske saker

17/12 ÅRSBERETNING 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 - REGNSKAP
2016 ARENDAL HAVNEVESEN KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-31
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/12

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal Havnestyre vedtar Årsberetning, Årsrapport og Årsregnskap 2016 for Arendal
havnevesen KF for driftsåret 2016, der det fremkommer et samlet overskudd fra driften på kr
402 000.
Havnestyret anmoder Bystyret om å overføre overskuddet på 402 000 til fond i havneforetaket
i tråd med havne og farvannslovensbestemmelser § 47

Vedlegg
SAK 12 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 - Arendal Havnevesen KF.docx
SAK 12 Vedlegg Årsberetning 2016 - Arendal Havnevesen KF.docx
Vedlegg Årsregnskap Arendal havnevesen KF 2016.pdf
Sammendrag
 Havnens ordinære driftsinntekter utgjorde ca 27,6 mill kr i 2016, (Budsjett 21,7 mill).
Havnens inntekter har aldri vært høyere, og vokser for 10 året på rad.
 Godsmengde over kai 371 000tonn – på nivå med 2015.
 Utvidelse av småbåthavner i Barbu, Kuviga og Gårdalen ikke gjenomført.
Underskudd i småbåthavnene er ca 0,7 mill kr.
Gjestehavn
Basseng / badeanlegg: Sprekkdannelser i basseng ved installasjon og fylling.
Reparasjonsarbeider og manglende inntekter fra brukerbetaling medfører et underskudd på
ca 1,6 mill kr
Gjestehavnen hadde 5300 båtovernattinger som er høyeste nivå.
Samlet overskudd fra driften er kr402 000
Bakgrunn (Fakta)

Bystyret har bestemt at kommunale foretak skal utarbeide både årsrapport og årsberetning
etter egne maler.
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(Årsrapport og årsberetning har delvis overlappende informasjoner)
Begge skal behandles og vedtas av Arendal havnestyre før endelig oversendelse til Bystyret,
via revisor og formannskap.
Regnskapet for 2016 viser et overskudd fra havnedriften i på kr 402 000.
Vurderinger
Ordinær havnedrift har høy aktivitet, stor godsmengde og godt økonmisk resultat.
Småbåthavn og gjestehavn har underskudd fra driften i 2016
Kommuneplanens føringer
Ikke relevant
Vurdering av klimakonsekvenser
Arendal havn har i 2016 mottatt tilsagn på 15,2 mill kr i støtte fra ENOVA for etablering av
landstrøm. Dette er største enkelttildeling fra ENOVA til noen Norsk havn.
Driftsmessige konsekvenser
Havnen har økende aktivtet, økte inntekter og et godt resultat fra ordinær havnedrift.
Småbåthavnene og gjestehavn har underskudd
Alternative løsninger
Konklusjon
Svært høyt aktivitetsnivå 2016. Godt økoonmisk resultat fra ordinær havnedrift. Et dårlig
økonmisk resultat fra småbåt og gjestehavn.
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17/13 LANGTIDSBUDSJETT 2018 2027 Arendal havn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-35
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/13

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar korrigert langtidsinvesteringsbudsjett for perioden 2018 -2027.

Vedlegg
Arendal Havn - Investeringsplan 2018-2021-2027.xlsx
INVESTERINGSSKJEMA FOR ENHETSLEDERE -Arendal havn.xlsx
Sammendrag
GJELDENE LANGTIDS INVESTERINGSPLAN 2017 -2026 ARENDAL HAVN KF
FORSLAG ENDRINGER NYE INVESTERINGER 2018 -2027
FORSLAG ENDRINGER TA UT PROSJEKTER
Prosjekt

kommentar

Fergekai lokalferger

Krana
7 000 000
Tyholmen
Skilsø
Elektrifisering /
autonome ferger
Kaifront
500 000
(strukturen er
dårlig)
Havnevirksomhet?? 8 500 000

6 000 000

2021-2023

500 000

2022

8 500 000

2018: 5 mill
2019: 3 mill
2020 500`

Fryser / kai
tekn utstyr
Havnevirksomhet??
Oppgradering
småbåthavnene
Grabb
conveyor
Ny kran fast arm

500 000

500 000

2021

3 500 000
1 100 000

3 500 000
1 100 000

Pollen oppgradering

Rådhusbrygga

Barbu fiskemottak
Kommunale brygger
Flytebrygger
egenproduksjon
Teknisk utstyr

investering lånebehov

31 000 000

Årstall/ periode

Forslag
endring

0
Utgår
Ikke havn
ansvar

2019/2012/2023 0
2017: 800`
2018; 300`
31 000 000 2017: 1,5 mill
2018: 1 mill
2019:
+ 15 mill
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Ny gjestehavn

Kjøp areal

Hopper
Truck
Truck 12t
utstyr
Ny Mobil
havnekran
utstyr
Ny havnebåt
Adgangskontroll
tekn.anlegg
Tak
tilrettelegging
sauna

5 300 000

5 300 000

2019: 500`
2021: 1 mill
2022: 3 mill
2023: 1 mill
2024: 1 mill
2025: 20 mill kr
2026: 2 mill
2027: 8 mill
2017:300 000
2019: 500`
2021: 2,5 mill
2023: 1 mill
2024: 1 mill

Ny Kjøp N4
Ny kjøp STG kai

10 000 000
18 000 000

10 000 000 2019: 10mill
18 000 000 2020: 18 mill

N for Nitridvei

13 000 000

Utvidelse
Tekn oppgradering
utvidelse
200 m dypvannskai
retning Nymo
pælekai

5 000 000

Ro-ro

12 000 000

4 000 000
5 500 000

13 000 000 2022: 4 mill
2024: 4 mill
2026: 5 mill
5 000 000 2018: 1 mill
2021: 2 mill
2023: 2 mill
54 000 000 2020: 20 mill
2021: 27 mill
2022: 3 mill
2024: 4 mill
12 000 000 2020: 5 mill
2021: 5 mill
2022: 2 mill
4 000 000 2022: 4 mill
5 500 000 2021

3 000 000

3 000 000

Bro Kittelsbukt

5 000 000

5 000 000

Småbåthavner

5 500 000

5 500 000

Nytt prosjekt

16 000 000

Eydehavn kontor

Ny kai

Eydehavn infrastruktur

Verksted
Pålsodden kai
Nabben Merdø

Duct alb utgår. Fast
kai 100 meter
Fergeleiet Raet

Pålegg klif:
50% eiendom
Forurensingsopprydding 50% havn
Steikeritomta

54 000 000

2021: 500`
2022: 2,5 mill
2022: 1,5 mill
2023: 3,5 mill
2022: 2,5 mill
2023: 1,5 mill
2025: 1,5 mill

8 mill

0
0
0
Red 4,5 mill
2019: 15
mill
2020: 18
mill

Utgår ikke
havn ansvar
0 utgår ikke
havneansvar

16 000 000

Endringer:
Foreslått tatt ut: 20 mill kr Foreslått tatt inn: 62 mill
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Bakgrunn (Fakta)
Bystyret har pålagt alle å fremme investeringplan for perioden 2018-2027.
Vurderinger
Investeringsfokus dreies bort fra gjestehavn, småbåt og kommunael brygger uten aktivtet, og
mot den mer ordinære havnevirksomheten.
Kommuneplanens føringer
Ingen
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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17/14 Søknad om utfylling i sjø, Strømmen, gnr 305 bnr 597, His,
Strandlinjen AS.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-30
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/14

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnemyndighetens vurdering er at tiltaket ikke er søknadspliktig eller
vedtakspliktig etter HFL §27. Saken oversendes plan og bygningsmyndighet
for videre behandling.

Vedlegg

Søknad om tillatelse til tiltak.PDF
Sammendrag
Det er søkt om utfylling i sjø utenfor eiendommen gnr 305 bnr
597,Vikaveien. Tiltakshaver er Strandlinjen AS.
Bakgrunn (Fakta)
Det vises til havnestyrets vedtak i sak 17/627-17: Gjennomgang av
havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven, og sak 17/627-19 og 17/627-18
som gjelder Gårdalen.
Havnestyret har gjennom disse vedtak gjort en endring i praksis og vurdering av
hvilke saker som skal vedtakesføres etter bestemmelser i havne og farvannslovens §
27.
Havnestyret har delegert myndighet til havnefogden for behandling av saker ettr hfl §
27.
Havnefogden legger frem saken for havnestyret for å sikre at behandling av sakene
er i tråd med Havnestyrets endringer og intensjoner for utøvelse av den myndighet
den er tillagt etter havne og farvannsloven.
Etter omleggingen vil etthvert tiltak som er listet og skal behandles etter § 27 og som
kan/bør godkjennes fordi det ikke er til hinder for fremkommeligheten eller påvirker
sikkerheten, ikke være søknadspliktig etter den samme loven.
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For at det skal være mulig å sette vilkår til et tiltak etter hFL § 29, kreves at
søknaden faktisk behandles og vedtaksføres, og ikke avises. Ved gjennomføring av
selve arbeidet, vil det i noen tilfeller være naturlig å vurdere vilkår, som varsling,
merking og tiltak for å redusere fare ved etablering av fyllingen. Med endret praksis
er denne mulighet til å fastsette slikt vilkår fallt bort.
Havnefogden ber havnestyret om nødvendig avklaring.
Vurderinger
Vurdering av tiltaket og søknadsplikt mot bestemmelser i havne- og
farvannsloven
Omsøkt tiltak (utfyllingen) er listet som søknadspliktig etter havne- og
farvannsloven§ 27.
Søknadsplikt gjelder allikevel kun dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten og
fremkommeligheten i kommunens sjøområde.
Området som skal fylles ut ligger i et sesongmessig sterkt trafikkert område
primært for fritidsbåter, men også for kommersiell chartertrafikk i retning
Nidelva. Eksisterende fylling skal stabiliseres på dybdekote – 7 og dypere
nærmest land, og utenfor dagens fylling på dybdekote - 12 meter. Dagens
trafikk og forventet fremtidig trafikk i dette området vil i liten grad kunne bli
berørt av de etablerte fyllingene.
Havnemyndighetens vurdering er derfor at tiltaket plassering i sjø, og omfanget
(plassering , retning, lengde, dybde og bredde) ikke vil kunne påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde når det er
etablert, og tiltaket skal dermed ikke tillates etter bestemmelser i havne og
farvannsloven, men anses som ikke søknadspliktig etter loven her.

Kommuneplanens føringer
Det foreligger gjeldene reguleringsplan for denne eiendommen og dette området.
Området ligger i Strømmen og er i kommuneplanen er avsatt til arealformålet:
‘’Småbåtanlegg i sjø og vassdrag’’.
Vurdering av klimakonsekvenser
Ved utøvelse av all offentlig myndighet skal forholdet til naturmangfoldloven (nml)
beskrives.
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges
til grunn som retningslinjer ved utøving av all offentlig myndighet og vurderingene
skal fremgå av beslutningen. Loven legger følgende prinsipper til grunn.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget/§ 9 Føre-var-prinsippet/§ 10 Økosystemtilnærming og
samlet belastning/
§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver/§ 12 Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
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Det er ikke gjort vurdering av disse forholdene, da tiltaket ikke skal behandles etter
bestemmelser i havne og farvannsloven.
Driftsmessige konsekvenser
Ingen
Alternative løsninger
Tiltaket behandles og vedtaksføres etter havne og farvannslovens § 27.

Konklusjon
Havnestyret må avklare hvorvidt tiltaket skal godkjennes etter bestemmelser i havne
og farvannsloven fordi det ikke er til hinder for frekommelighet og påvirker
sikkerheten, eller avvises til behandling med den samme begrunnelse.
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17/15 SØKNAD OM Å LEGGE AVLØPSLEDNING UT I SJØ, GNR 221
BNR 529, OSPESTØ, ØYVIND BRANSDAL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-32
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/15

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnemyndighetens vurdering er at tiltaket ikke er søknadspliktig eller vedtakspliktig
etter HFL §27. Saken oversendes plan og bygningsmyndighet for videre behandling.

Vedlegg
Kart.pdf
Søknad.pdf
Sammendrag

Det er søkt om å legge avløpsledning ut i sjø utenfor eiendommen gnr 221 bnr 529,
Ospestø i Tromøysund. Tiltakshaver er Øyvind Bransdal.
Bakgrunn (Fakta)

Det vises til havnestyrets vedtak i sak 17/627-17: Gjennomgang av
havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven, og sak 17/627-19 og 17/627-18
som gjelder Gårdalen.
Havnestyret har gjennom disse vedtak gjort en endring i praksis og vurdering av
hvilke saker som skal vedtaksføres etter bestemmelser i havne og farvannslovens §
27.
Havnestyret har delegert myndighet til havnefogden for behandling av saker etter hfl
§ 27.
Havnefogden legger frem saken for havnestyret for å sikre at behandling av sakene
er i tråd med Havnestyrets endringer og intensjoner for utøvelse av den myndighet
den er tillagt etter havne og farvannsloven.
Etter omleggingen vil etthvert tiltak som er listet og skal behandles etter § 27 og som
kan/bør godkjennes fordi det ikke er til hinder for fremkommeligheten eller påvirker
sikkerheten, ikke være søknadspliktig etter den samme loven.
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For at det skal være mulig å sette vilkår til et tiltak etter hFL § 29, kreves at søknaden
faktisk behandles og vedtaksføres, og ikke avises. Ved gjennomføring av selve
arbeidet, vil det i noen tilfeller være naturlig å vurdere vilkår, som varsling, merking
og tiltak for å redusere fare ved etablering av fyllingen. Ved avsluttet plassering av
ledning bør det vurderes å gi vilkår om merking. Med endret praksis er denne
mulighet til å fastsette slikt vilkår falt bort.
Havnefogden ber havnestyret om nødvendig avklaring.
Vurderinger

Vurdering av tiltaket og søknadsplikt mot bestemmelser i havne- og
farvannsloven
Omsøkt tiltak (avløpsledning) er listet som søknadspliktig etter havne- og
farvannsloven§ 27.
Søknadsplikt gjelder allikevel kun dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten og
fremkommeligheten i kommunens sjøområde.
Tiltaket er tenkt etablert ved Ospestø og ut i Tromøysund. Området er
tilliggende hovedfarleden i Tromøysund. Tiltaket skal etableres nær land og vil
ikke påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det
er fra før gitt tillatelse etter havne og farvannslov til etablering av tilsvarende
avløpsledning på nærliggende eiendom.
Havnemyndighetens vurdering er at tiltaket plassering i sjø, og omfanget
(plassering, retning, lengde, dybde og bredde) ikke vil påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde når det er etablert, og tiltaket skal
dermed ikke vedtas etter bestemmelser i havne og farvannsloven, men etter
omlegging av praksis anses som ikke søknadspliktig etter loven.
Kommuneplanens føringer

Det foreligger gjeldene reguleringsplan for denne eiendommen og dette området fra
16.06.1997 med bestemmelser.
Området ligger i Ospestø og er i kommuneplanen er avsatt til arealformålet: ‘’Bruk og
vern av sjø, vassdrag, strandsone’’.
Vurdering av klimakonsekvenser

Ved utøvelse av all offentlig myndighet skal forholdet til naturmangfoldloven (nml)
beskrives.
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges
til grunn som retningslinjer ved utøving av all offentlig myndighet og vurderingene
skal fremgå av beslutningen. Loven legger følgende prinsipper til grunn.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget/§ 9 Føre-var-prinsippet/§ 10 Økosystemtilnærming og
samlet belastning/
§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver/§ 12 Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
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Det er ikke gjort vurdering av disse forholdene, da tiltaket ikke skal behandles etter
bestemmelser i havne og farvannsloven.
Driftsmessige konsekvenser

Ingen
Alternative løsninger

Tiltaket behandles og vedtaksføres etter havne og farvannslovens § 27.
Konklusjon

Havnestyret må avklare hvorvidt tiltaket skal godkjennes etter bestemmelser i havne
og farvannsloven fordi det ikke er til hinder for fremkommelighet og påvirker
sikkerheten, eller avvises til behandling med den samme begrunnelse.
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17/16 ETABLERING AV SJØKABEL TIL HAVSØYA – AGDER
ENERGI NETT AS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-33
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/16

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnemyndighetens vurdering er at tiltaket ikke er søknadspliktig eller
vedtakspliktig etter HFL §27. Saken oversendes plan og bygningsmyndighet
for videre behandling.

Vedlegg
Kart.pdf
Søknad.pdf
Sammendrag

Det er søkt om å etablere sjøkabel til Havsøya.
Tiltakshaver er Agder Energi Nett AS.
Bakgrunn (Fakta)

Det vises til havnestyrets vedtak i sak 17/627-17: Gjennomgang av
havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven, og sak 17/627-19 og 17/627-18
som gjelder Gårdalen.
Havnestyret har gjennom disse vedtak gjort en endring i praksis og vurdering av
hvilke saker som skal vedtaksføres etter bestemmelser i havne og farvannslovens §
27.
Havnestyret har delegert myndighet til havnefogden for behandling av saker ettr hfl §
27.
Havnefogden legger frem saken for havnestyret for å sikre at behandling av sakene
er i tråd med Havnestyrets endringer og intensjoner for utøvelse av den myndighet
den er tillagt etter havne og farvannsloven.
Etter omleggingen vil etthvert tiltak som er listet og skal behandles etter § 27 og som
kan/bør godkjennes fordi det ikke er til hinder for fremkommeligheten eller påvirker
sikkerheten, ikke være søknadspliktig etter den samme loven.

side 17 av 40

For at det skal være mulig å sette vilkår til et tiltak etter hFL § 29, kreves at søknaden
faktisk behandles og vedtaksføres, og ikke avises. Ved gjennomføring av selve
arbeidet, vil det i noen tilfeller være naturlig å vurdere vilkår, som varsling, merking
og tiltak for å redusere fare ved etablering av ledningen. Det bør også vurderes å gi
pålegg om å merke landtaket for ilandføring av ledningen og unngå hukking,
dregging ol. Med endret praksis er muligheten til å fastsette slike vilkår falt bort.
Vurderinger

Vurdering av tiltaket og søknadsplikt mot bestemmelser i havne- og
farvannsloven
Omsøkt tiltak (sjøkabel) er listet som søknadspliktig etter havne- og
farvannsloven§ 27.
Søknadsplikt gjelder allikevel kun dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten og
fremkommeligheten i kommunens sjøområde.
Tiltaket er tenkt etablert i Havvsøysundet mellom Havsøya og Hisøya.
Havnemyndighetens vurdering er at tiltakets plassering i sjø, og omfanget
(plassering, retning, lengde, dybde og bredde) ikke vil påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde når det er etablert, og tiltaket skal
dermed ikke tillates etter bestemmelser i havne og farvannsloven, men anses
som ikke søknadspliktig etter loven her.
Kommuneplanens føringer

Det foreligger ikke gjeldene reguleringsplan for dette området.
Området ligger i Havsøysundet og er i kommuneplanen er avsatt til arealformålet:
‘Bebyggelse og anlegg’’.
Vurdering av klimakonsekvenser

Ved utøvelse av all offentlig myndighet skal forholdet til naturmangfoldloven (nml)
beskrives.
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges
til grunn som retningslinjer ved utøving av all offentlig myndighet og vurderingene
skal fremgå av beslutningen. Loven legger følgende prinsipper til grunn.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget/§ 9 Føre-var-prinsippet/§ 10 Økosystemtilnærming og
samlet belastning/
§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver/§ 12 Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
Det er ikke gjort vurdering av disse forholdene, da tiltaket ikke skal behandles etter
bestemmelser i havne og farvannsloven.
Driftsmessige konsekvenser
Ingen
Alternative løsninger
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Tiltaket behandles og vedtaksføres etter havne og farvannslovens § 27.
Konklusjon

Havnestyret må avklare hvorvidt tiltaket skal godkjennes etter bestemmelser i havne
og farvannsloven fordi det ikke er til hinder for fremkommelighet og påvirker
sikkerheten, eller avvises til behandling med den samme begrunnelse.
En ledning på tvers av Havsøysundet bør vurderes ilagt vilkår som merking av
landtak mm.
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17/17 KLAGE PÅ EKSISTERENDE FLYTEBRYGGE PÅ GNR 54 BNR
44, KLAGER ER HARALD EIDE
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-34
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
17/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Tiltak om flytebrygge på gnr. 54, bnr. 44 er ikke søknadspliktig etter havne- og
farvannslovens § 27 da tiltaket ikke påvirker sikkerhet og ferdsel i kommunens
sjøområder.
Det sendes tilbakemelding til kommunens bygningsmyndighet.

Vedlegg
Kart.docx
Klage Harald Eide.docx
Sammendrag

Det er gitt tillatelse 26.10.2016 etter havne og farvannslovens § 27 til Arild Madsen
om etablering av inntil 35 meter flytebrygge i Saltrødbukta utenfor gnr 54 bnr 44.
Harald Eide (gnr 54 bnr 8 og 45) har i e-post datert 23 jan 2017 klaget på
tiltaket/vedtaket.
Bakgrunn (Fakta)

Det vises til havnestyrets vedtak i sak 17/627-17: Gjennomgang av
havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven, og sak 17/627-19 og 17/627-18
som gjelder Gårdalen.
Havnestyret har gjennom disse vedtak gjort en endring i praksis og vurdering av
hvilke saker som skal vedtaksføres etter bestemmelser i havne og farvannslovens §
27.
Havnestyret har delegert myndighet til havnefogden for behandling av saker ettr hfl §
27.
Havnefogden legger frem saken for havnestyret for å sikre at behandling av sakene
er i tråd med Havnestyrets endringer og intensjoner for utøvelse av den myndighet
den er tillagt etter havne og farvannsloven.
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Etter omleggingen vil etthvert tiltak som er listet og skal behandles etter § 27 og som
kan/bør godkjennes fordi det ikke er til hinder for fremkommeligheten eller påvirker
sikkerheten, ikke være søknadspliktig etter den samme loven.
For at det skal være mulig å sette vilkår til et tiltak etter hFL § 29, kreves at søknaden
faktisk behandles og vedtaksføres, og ikke avises. Ved gjennomføring av selve
arbeidet, vil det i noen tilfeller være naturlig å vurdere vilkår, som varsling, merking
og tiltak for å redusere fare ved etablering av fyllingen. Med endret praksis er denne
mulighet til å fastsette slikt vilkår falt bort.
Havnefogden ber havnestyret om nødvendig avklaring.
Vurderinger
Harald Eide har etter havne administrasjonens oppfatning ikke rettslig klageinteresse på
tillatelse gitt med medhold i havne og farvannslov §27 for tiltak i sjø. Dersom klager er av den
oppfatning at tiltaket er til hinder for egen strandrett eller tilflottsrett må saken klages inn for
domstolene. Hvorvidt forvaltningslovens regler gir klager adgang til å klage på vedtak etter
plan og bygningslov tilligger det ikke havnemyndigheten å vurdere.
Imidlertid kan tillatelsen etter hfl §27 datert 26.10.2016 være å anse som feil vurdering av
søknadsplikt etter loven, da tillatelsen den gang er gitt med vurderinger om at tiltaket ikke er
til hinder for fremkommelighet og sikkerhet i farvannet, og etter nye føringer gitt ikke å anse
som søknadspliktig.
Havnestyret bør på dette grunnlag vurdere å ta vedtak datert 26.20.2016 opp til ny vurdering,
og sette dette til side, med begrunnelse av at der ikke foreligger søknadsplikt for tiltaket etter
fornyet vurdering.
Bystyret har vedtatt egen ordensforskrift for orden i havnen
Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder
gjeldene frem til 01.01.2017. § 5.5 viser til at alle tiltak skal gis tillatelse fra
havneadministrasjonen.

§ 5.5 sitat
Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker,
husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra
havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til
ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.
Hvorvidt denne bestemmelsen i forskriftene påvirker kravet om behandling og tidligere
vedtak, er for havnefogden ikke klart.
Kommuneplanens føringer
Ingen
Vurdering av klimakonsekvenser
Ingen
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Driftsmessige konsekvenser
Ingen
Alternative løsninger
Konklusjon
Havnestyret må avklare hvorvidt tidligere tillatelse gitt 26.10.2017 skal annulleres og settes til
side og nytt vedtak gjøres
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Meldingssaker

side 23 av 40

Referatsaker
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Orienteringssaker

3/17 ØK OVERSIKT DRIFT STYRET PER 15 MARS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-36
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
3/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Vedlegg

Sammendrag

Økonomi / regnskap per 15 mars 2017.
1. Omlegging av regnskapssystem fra Agresso til Xledger forsinket hos kommunen
Konsekvens: Ikke mulig å fakturere i jan/ feb.
Gjelder Portwin og Winmarin.
Småbåt forsinket fakturering.
2. Spesielle forhold:
Oljeservice reduserer lagerleie Eydehavn, flytter utstyr. Redusert inntekt fra areal/ lager
leie ca 200 000 dette år

Prosjekt Landstrøm:
Endringsmeldinger gir økonomisk effekt. Graving av grøfter trekkerør for HW tas med.
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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4/17 STRATEGI SAMLING HAVNESTYRET 24 -26 april
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-37
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
4/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar informasjonen til etterretning.

Vedlegg

Sammendrag
Havnestyret skal utarbeide revidert strategiplan våren 2017
Bakgrunn (Fakta)
Bystyret ber Havnestyret om å fremlegge Strategiplan for havneforetaket innen juni 2017.
Havnestyret har tidligere gjennomført strategisamling på Lyngørporten våren 2015. Programmet ble
fasilitert av CR group (Egil Normann Olsen / Sven Roar Larsen).
CR group er re-engasjert for å verifisere, korrigere og føre strategirapport i pennen.
Plan for fremdrift:
01.03.17

Arbeider m rapport

19.04.17

Havnestyremøte –gjennomgang strategiplan status

24.04- 26.04

Strategisamling Oslo –Kiel

10.05.17

Havnestyremøte – endelig vedtak strategiplan.

22.06.17

Bystyret – vedtak strategiplan havn

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
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Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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5/17 HOLMEN REG. PLAN KILSUND AVKLARING HAVNESTYRET
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-38
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
5/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret er villig / er ikke villig til å påta seg eieransvar og utbyggingsansvar for brygger i
Kilsund dersom det kommer til enighet med grunneiere/ utbyggere.

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Kilsund Senteret AS planlegger å bygge leiligheter med tilhørende fasiliteter på gnr/bnr
74/490 på Holmen i Kilsund. Dagens bygningsmasse er ikke egnet for ombygging til
bolig/fritidsbolig og mesteparten av eksisterende bygning planlegges derfor revet.
Det planlegges bryggeanlegg med en plass per boenhet samt noen gjesteplasser på
østenden av Holmen. Planen tilrettelegger for inntil 24 boenheter.
Det skal videre legges til rette for en trygg framtid for Kilsund Service og Marina som er
etablert på området i dag, og det er ønskelig å tilrettelegge for en mindre andel
«ikkestøyende» næringsbebyggelse/ tjenesteyting innenfor deler av arealet.
Området omfattes delvis av reguleringsplan for Kilsund, Flosta skole (planID 3531r1) vedtatt
14.12.83. Området som berøres av reguleringsplanen fra 1984 er regulert til kjørevei og
fortau.
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Havnefogden oppfatter at dersom områdene på land skal reguleres til offentlig formål og gjøres
tilgjengelige for allmennheten, så kreves offentlig overtagelse av eierskapet.
Havnestyret må derfor avklare hvorvidt Arendal havn skal/ kan påta seg ansvar for å bygge ut
småbåtplasser, og ta ansvar for eksisterende brygger innenfor planområdet, dersom det for øvrig er
politisk vilje til å overta eierskap til disse og sikre off tilgang.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
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Havn må gjøre investeringer og drifte bryggeanlegget
Alternative løsninger
Utbygningen skjer i privat regi.
Konklusjon
Det må bestemmes politisk hvorvidt offentlig eierskap til dette området er viktig
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6/17 STATUS UTVIDELSE FISKERIKAI BARBU
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-39
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
6/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar saken til etterretning.

Vedlegg

Sammendrag
Utvidelse av Fiskerikai Barbu. Oppstart er forsinket
Bakgrunn (Fakta)
Det er vedtatt utbygging av Fiskemottakskaia i Barbu for 18,4 mill kr.
Kystverket har tildelt Arendal havn 6,54 mill kr for utvidelse av Fiskemottakskaia i Barbu.
Eik entrepenør AS har vunnet anbudskonkurranse og er tildelt totalenterprise for kaiutvidelsen.
Planlagt oppstart var februar 2017. Byggetid er beregnet til ca 7 måneder. Oppstart er utsatt.
Årsak til forsinkelse:
Arendal havn har engasjert Asplan Viak (AV) for prosjektering av kaien. AV har prosjektert en pælekai
med inntil 830mm pæler.
Eik entrepenør AS har totalenterprise og står ansvarlig for senere feil og mangler. Eik har engasjert
Rambøll som konsulent. Rambøll mener at pælestørrelse bør økes til 960m.
Uenighet mellom konsulentfirmaer er ikke løst. En økning av pælestørrelse har en kosteffekt på ca
1,5 mill kr. Dette forholdet må altså søkes avklart før arbeidene kan begynne.
Kystverket er informert om forsinkelsen.
Utfordringer er å gjennomføre arbeider i sommersesong, noe som bør unngås.
Det forventes avklaring ila første del av mars. Konsekvens: Senere utbetaling fra Kystverket.
Senere inntekter fra utleie til Arendal fiskemottak.

Vurderinger
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Forhooldet må avklares før oppstart.
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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7/17 PLAN FOR 2 ETG FISKEMOTTAKET BARBU
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-40
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
7/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret vil planlegge og legge til rette for ombygging og utleie av 2 etg Fiskemottaket på
langsiktig kontrakt.

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Redningsselskapet (NSSR) har bemannet skøyte med base Arendal. NSSR er en frivillig organisasjon
med begrenset offentlig støtte.
En bemannet skøyte i Arendal er et vesentlig bidrag til økt sikkerhet og beredskap på Sørlandskysten
med utgangspunkt i Arendal.
Havnestyret er derfor svært interessert i legge til rette for at NSSR og redningsskøyta fortsatt kan ha
en sentral plass for fartøyet og mannskapene sentral i Arendal.
NSSR har tidligere leid 2 etg Fiskemottaket, men av forskjellige årsaker flyttet de til Havstad. Det vil
kreve noen investeringer og tilrettelegging av 2 etg og kaiområder for å tilfredsstille dagens behov for
NSSR.
Havnefogden ber styret om å vedta oppstart av tegnings og ombyggingsplanlegging av 2dre etage av
Fiskemottaket og omarbeidelse av denne til NSSR sitt behov og fremforhandle og inngå leieavtale
som sikrer at NSSR og redningsskøyta fortsatt vil operere ut fra Arendal i mange år fremover.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Det er viktig å sikre at redningsskøyta og redningsselskapet har en permanent fast base i
Arendal i mange år fremover.
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8/17 STATUS BARBUBUKT SMÅBÅTHAVN RETTIGHETSSALG
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-41
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
8/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret viser til tidligere vedtak og forpliktelser i utbyggingsavtaler og vil tinglyse rettigheter til å
leie småbåtplass i anlegget i Barbubukt våren 2017

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Arendal kommune er forpliktet gjennom utbyggingsavtaler i Kunnskapshavna / Barbu til at utbyggere
har rett til å etablere båtplasser i egen regi for sine leilighetskjøpere.
Det er gjennom forhandlinger sikret at rettighetene til å eie småbåtplass erstattes av en tinglyst rett
til å leie på ellers like vilkår i et anlegg eiet og driftet av Arendal havn. Alle utbyggere i området er
tilbudt mulighet for å sikre likebehandling.
Det er ca 40 plasser som vil kunne bli omfattet av slike rettigheter. Rettigheten vil tinglyses på den
enkelte leilighet/ seksjonsnummer, og det pågår utskilling av promenadefronten foran Havnegården
til dette formål, der rettigheten skal tinglyses. Resterende plasser vil leies ut på ordinære vilkår og
følge ventelistene.
Barbu bukt anlegget kan bygges ut til ca 130 plasser. For 2017 vil kun 2/3 anlegget bli ferdigstillt.
Dette skyldes produksjonskapasitet for brygger, og noe usikkerhet knyttet til endelig behov.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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9/17 STATUS VEIPROSJEKT HAVN – FV 410
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-42
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.03.2017

Saknr
9/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar orienteringen til etterretning

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
AAFK og Arendal bystyre har vedtatt å bygge ny vei fra Arendal havn, Eydehavn til FV 410.
Det skal tilrettelegges for etablering av næringsarealer langs ny vei i området Ulleråsen på Eydehavn
Vi har nå satt styringsgruppe og prosjektorganisasjon med arbeidsgrupper relatert til fagtema, på
samme måte som vi gjorde på Gullknapp.
Status og fremdrift:
Det skal lages en Konsekvensutredning (KU)
Det er opprettet en intern styringsgruppe og en prosjektorganisasjon. Havnefogd deltar i
styringsgruppen.
Det er utarbeidet et utkast til prosjektforslag som sier noe om hvordan arbeidet organiseres,
estimert arbeidsomfang, antatt fremdrift med mer. Prosjektplanen antas godkjent mars 2017
Oppstarts varsel forventes i ukene 9-11. Planlagt gjennomgang av dokumentasjonen med
styringsgruppen uke 12 og estimert kunngjøring om oppstart i uke 12/13. På dette tidspunktet vil
info om planarbeidet legges ut på kommunens hjemmeside.
Forslag til planprogram og varsel om oppstart vil ligge ute i min 6 uker med frist for uttalelse i uke
19/20.
Endelig utarbeidet KU vil kunne foreligge oktober 2017, for påfølgende reguleringsarbeide.
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Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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Delegerte saker
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