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Politiske saker

17/1 Orienteringssak til havnestyret - gjennomgang av
havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven og forholdet til
plan- og bygningsloven.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-4
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/1

Forslag til vedtak
Havnestyret tar orienteringen til etterretning.
Saksbehandling etter HFL skal bygge på prinsipper og prosedyrer som fremgår av saken.

Innledning:
Med bakgrunn i inhabilitet hos havnefogd Hvass i saker om søknad om brygger i Gårdalen
ble sakene overført rådmannen v/ stab juss. Jur. spes.rådgiver Trond S. Berg er
saksansvarlig for saksfremleggene til havnestyret, jfr. havnestyrets vedtak i sak 17/2016,
behandlet i møte 21/9-16.
De konkrete sakene som skal behandles blir fremlagt i egne saker. Hver sak skal behandles
for seg, dvs. at sakene kan ikke behandles som en fellessak slik saken ble presentert for
havnestyret i juni 2016.
Bakgrunnen for dette vil bli redegjort for senere.
Det er lagt til grunn feil juridiske forståelse av havne- og farvannslovens § 27 i sak 17/2016.
På denne bakgrunn fremlegges en generell sak for havnestyret om myndighet etter havneog farvannsloven knyttet til tiltak som skal behandles etter både havne- og farvannsloven
(HFL) og plan- og bygningsloven (PBL).
Rettskildegrunnlaget er regjeringens forarbeider til dagens lov i ot.prp. nr. 75 (2007-2008),
kommentarutgave til havne- og farvannsloven av Brynjar Østgård fra 2015 og kystverkets
veileder til loven. I tillegg har kystverket gjennom klagebehandling av enkeltsaker gitt
tolkinger og forståelse av loven.
De sentrale bestemmelser i HFL og PBL i forhold til havnemyndighetens kompetanse for
behandling av tiltak vil være:
HFL § 26,1.ledd:
Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres,
drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg
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ferdsel i farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir
ivaretatt på en forsvarlig måte.
HFL. § 27, 1.ledd:

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen
hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner,
kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag
av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som
vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.
HFL § 32, 1. og 2. setning:
Myndigheten etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet,
plikter å foreta en effektiv og samordnet behandling av søknader om tillatelse.
Tillatelse til tiltak etter dette kapittelet kan ikke gis i strid med vedtatte
arealplaner etter plan- og bygningsloven uten etter dispensasjon fra
vedkommende plan- og bygningsmyndighet.
PBL § 1-2 om rekkevidden:
«I sjøområder gjelder loven ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen».
PBL. § 21-5 om samordning:
Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når
planer for tiltaket skal legges fram for slik myndighet, kan kommunen vente
med å avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller samtykke som nevnt.
Kommunen kan også gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med
forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre
myndigheter er brakt i orden, jf. § 21-4 fjerde ledd. Kommunen skal i tilfeller
som nevnt forelegge saken for de myndigheter som følger av forskrift, hvis ikke
avgjørelse eller uttalelse er innhentet på forhånd.
Departementet fastsetter i forskrift hvilke myndigheter samordningsplikten
omfatter.
Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi
uttalelse. I særlige tilfeller kan kommunen forlenge fristen før denne er utløpt.
Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter,
kan saken avgjøres når fristen er ute.

HFL § 29 om vilkår:
Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapittelet skal det legges
vekt på hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet
til andre næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det
kan bl.a. settes vilkår om
a) undersøkelser, herunder om virkninger av tiltaket,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning,
d) bruk,
e) vedlikehold,
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f) miljøovervåkning,
g) fjerning og opprydding.
Vedtaket kan fastsette at den som får en tillatelse, eller den i hvis interesse et
vedtak blir truffet, skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd.
I tillatelse til tiltak som kan volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting
av farvannet, kan det settes som vilkår at tiltakshaveren skal legge til rette for
slik bruk og utnytting annet sted, eller skal yte tilskudd for dette formål, eller at
tiltakshaveren uten hensyn til skyld skal erstatte skade på og tap av redskap og
utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i farvannet, for eksempel
fiskeredskap. Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom
tiltakshaveren godtgjør at skaden skyldes grov uaktsomhet fra skadelidte.

De sentrale vurderingstemaer etter HFL § 27 (inngangsvilkårene):
Det er svært mange tiltak som kan falle/ faller inn under § 27 og må vurderes i forhold til de
krav som følger av bestemmelsen.
Mindre, private bryggeanlegg, som sak 17/2016 omhandlet, skiller seg klart fra større anlegg,
byggearbeider, kabelanlegg etc. i sjøområder hvor sikkerhet og fremkommelighet åpenbart
vil være sentrale temaer. Selv om regelverket er det samme, vil det være andre momenter
som må vurderes ved større anlegg enn mindre tiltak som småbåtbrygger. Det vil også være
havnemyndighetens ansvar å sikre at tiltak som skal behandles av kystverket blir oversendt.
Tiltak i sjøområder skal også behandles etter plan- og bygningsloven. I den grad tiltaket skal
behandles etter HFL vil det derfor være vedtak etter begge lovverk. PBL er den generelle
loven, og skal samordne myndighet når flere myndigheter skal fatte avgjørelser eller gi
uttalelser, jfr. PBL § 21-5.
Når bygningsmyndigheten oversender en søknad til behandling hos havnemyndigheten, er
det som regel ikke tatt stilling til om tiltaket faller inn under § HFL 27. Dette kan eventuelt
avklares i forkant med havnemyndigheten, eventuelt at søknaden oversendes og
havnemyndigheten gjør en selvstendig vurdering når de mottar søknaden. Det siste er det
vanligste. Som det fremgår av PBL § 21-5 har havnemyndigheten en frist på 4 uker på å fatte
vedtak eller avgi uttalelse.
HFL setter 2 betingelser for at søknad om tiltak skal behandles etter havne- og
farvannsloven.
1. Tiltaket må være tiltak som faller inn under HFL.
«Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder,
kabler og rør.»
2. Tiltaket kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet
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«Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde…»(understreket her)
Begge betingelsene må være til stede. Viser det seg at søknaden ikke skal behandles etter
HFL returneres saken til bygningsmyndigheten med melding om at tiltaket ikke er
søknadspliktig etter HFL.
Det anførte over er også presisert i lovens forarbeider - Ot. Prp. 75 – jfr. følgende:
Plikt til å innhente tillatelse er knyttet til et virkningskriterium om at tiltaket "kan
påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet". Dersom tiltaket ikke
har slike virkninger i farvannet, er det normalt ikke søknadspliktig. I vurderingen
skal det legges vesentlig vekt på virkninger for sjøtransporten og annen ferdsel
på sjøen. Men også virkninger for annen aktivitet i farvannet skal tillegges vekt.
Det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at tiltaket kan virke
forstyrrende på ferdselen, for eksempel at trafikken forsinkes, vanskeliggjøres
eller utsettes for fare på grunn av tiltaket. Dersom tiltaket bare i helt spesielle
situasjoner eller på en helt ubetydelig måte har innvirkning på sikkerhet eller
fremkommelighet, vil det normalt ikke gå inn under § 27. (understreket her)
Kommer havnemyndigheten til at tiltaket, slik det er omsøkt, skal behandles etter § 27, må
det i saksutredningen fremgå at vilkårene i § 27 er oppfylt. Det er spesielt viktig å begrunne
hvorfor og hvordan tiltaket påvirker sikkerhet og fremkommelighet. Det vises til
forvaltningslovens § 25 om «Begrunnelsens innhold». Når begrunnelsen er sentral i saken
har dette sammenheng med at den vedtaket retter seg mot skal kunne etterprøve om
vedtaket bygger på riktig fakta, har brukt riktig lovanvendelse og har tolket regelverket
korrekt. Mangelfull begrunnelse kan medføre ugyldighet.
Det sentrale vurderingstema i saken er tiltakets virkning på «sikkerheten og
fremkommeligheten i kommunens sjøområder.» I denne forbindelse kan vises til HFL § 9 om
«Kommunens forvaltningsansvar og myndighet.»
Kystverket uttaler om dette i veilederen:
Det er ikke” fremkommeligheten” for enhver som loven skal ivareta, men
fremkommelighet i alminnelighet, dvs. den alminnelige ferdsel for flere enn en
enkelt eller noen få personer. Den konkrete ferdselens karakter og intensitet i
området må derfor vurderes. Den enkeltes rett til ferdsel, for eksempel til og fra
egen brygge, må derfor i utgangspunktet ivaretas etter andre regler. (understreket
her)

Viser det seg at tiltaket faller utenfor kommunens sjøområder skal søknaden sendes
kystverket til behandling, jfr. § 27,2.ledd. I disse tilfellene ligger saksutredningsansvaret på
kystverket, og sakene skal ikke behandles eller utredes lokalt. Kystverket vil selv være
ansvarlig for å vurdere om tiltaket kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet.
Samordningsansvaret etter PBL § 21-5, jfr. HFL § 32.
Begge bestemmelsene legger ansvaret for samordning til kommunen. Bygningsmyndigheten
er gitt et overordnet samordningsansvar etter § 21-5. For å sikre at søknader som skal
behandles etter flere lovverk får en samordnet og lik behandling, er det viktig at de ulike
myndigheter, og ikke minst søkerne, er kjent med og får informasjon om saksgangen.
For å sikre at tiltak som krever tillatelse etter begge lovverk blir behandlet i tråd med
regelverket, og på en slik måte at de hensyn som ligger bak reglene blir ivaretatt, må det
være tydelige rutiner på behandlingen. Tiltak/ søknader som krever behandling/ kan
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behandles etter flere lovverk er i kommunal sammenheng fortrinnsvis kommunal
veimyndighet og kommunal havnemyndighet.
For å sikre en god samhandling mellom de ulike fagmyndigheter må det være dialog mellom
havnemyndigheten og bygningsmyndigheten i det saksforberedende arbeid. Det legges til
grunn at havnemyndigheten og byggesaksmyndigheten drøfter nærmere rutiner, herunder
hvordan det skal forholdes ved dispensasjonssaker.
Utgangspunktet vil være at søknad om tiltak registreres hos bygningsmyndigheten som egen
sak. Når bygningsmyndigheten vurderer at tiltaket krever behandling etter annet lovverk
oversendes saken til vedkommende myndighet for behandling/ uttalelse. Bygningsmyndighet
må være presis
i sin oversendelse på hva annen myndighet skal behandle, og sende kopi til søker.
I den grad søknader kommer direkte til havnevesenet, bør det enten avklares med
bygningsmyndigheten om saken er registrert der, eventuelt avklare den videre saksgang.
Ettersom bygningsmyndigheten er samordningsorganet det være en naturlig saksgang at
alle søknader begynner hos bygningsmyndigheten. All korrespondanse mellom de ulike
myndigheter forutsetter at søker blir orientert via kopier. Da har søker hele tiden innsikt i hvor
saken befinner seg i det kommunale systemet.
Det følger av byggesaksforskriftens § 7-1, jfr. også 3.ledd i PBL. § 21-5 at havnemyndigheten har en maksimal saksbehandlingstid på 4 uker fra saken er mottatt.
Havnemyndighetens avklaringsansvar:
Foran er det redegjort for hvordan en søknad må vurderes mot inngangsvilkårene i § 27.
Stikkordsmessig må følgende avklares:
 Gjelder søknaden et tiltak etter § 27, 1.ledd
 Påvirkes den alminnelige sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder.
 Er planstatus for området avklart.
 Er tiltaket innenfor hoved- eller biled, eller berører det bare kommunens sjøområder.
De 3 første punktene har betydning for havnemyndighetens behandling, det siste punktet er
avgjørende for om det er kommunen eller kystverket som er rette myndighet.
Havnemyndigheten må også kjenne til betydningen av privatrettslige forhold har, og hvilken
adgang det er til å sette vilkår for en tillatelse.
Om privatrettslige forhold:
I mange sammenhenger påberopes privatrettslige forhold knyttet til en søknad. Det kan
være søker selv som viser til privatrettslige forhold som dommer, avtaler, grenseganger etc.
Dette reiser spørsmål om havnemyndigheten har adgang til å vurdere eller legge vekt på,
eller ta hensyn til, privatrettslige forhold.
I PBL er egen bestemmelse i § 21-6 om privatrettslige forhold som lyder:
Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som
åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises. Tillatelse etter denne lov
innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist
for supplering av søknaden
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Det er ikke inntatt tilsvarende bestemmelse i HFL, men både lovens forarbeider og senere
kommentarer viser at det samme vil gjelde ved behandling av søknader etter HFL som etter
PBL § 21-6.
Fra lovens forarbeider (ot.prp. nr. 75) er det gitt slik kommentar til § 27:
Første ledd tredje punktum presiserer at kommunen i nødvendig grad skal
kontrollere at tiltaket det søkes om er i henhold til bestemmelser gitt i eller gitt i
medhold av denne loven. Omfanget av kommunens kontroll av søknaden og
tiltaket vil avhenge av tiltakets art og størrelse. I tillegg må det vurderes om
arbeidet kan være til skade for havnen eller ferdselen på eller ved denne eller
hindre utbygging av havnen etter planer vedtatt av statlig eller kommunal
myndighet. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold
eller andre privatrettslige forhold. Hvorvidt tiltaket vil kunne stride mot
tredjemanns strandrett, eiendomsrett o.l., har derfor normalt ikke betydning ved
vurderingen av om det skal gis tillatelse. (understreket her)
Dette innebærer i korthet at havnemyndigheten ikke skal ta hensyn til eller vurdere
privatrettslige forhold ved behandling av søknad om tiltak i kommunens sjøområder. Det er
søker/ tiltakshavers eget ansvar å avklare nødvendige tillatelser og rettigheter med naboer,
grunneiere og andre. Det er også en logisk konsekvens av dette. Det kan ikke hverken
forventes eller påregnes at havnemyndigheten har utvidet kompetanse på privatrettslige
forhold, ofte spesifikk juridisk kompetanse. Risikoen for feil regelbruk eller feil rettslig
forståelse/ rettsanvendelse av det privatrettslige forholdet er åpenbart til stede.
I kommentarutgave til HFL (Brynjar Østgård) fremgår følgende som kommentar til § 27:
Reglene om tiltak berører ikke de privatrettslige sider av saken. Et tiltak som har
myndighetens tillatelse etter § 27 (eller andre regler i HFL) kan være i strid med
privatrettslige regler som virker ved siden av, og selvstendig overfor reglene i HFL.
Dette kan være privatrettslige regler knyttet til andres eiendomsrett (eksempelvis
eiendomsrett til landareal eller sjøareal som berøres av tiltaket) eller knyttet til øvrige
rettigheter i farvannet (eksempelvis lokale fiskere med hevdvunnen fiskeplasser.)
For å gi søker informasjon om privatrettslige forhold har kystverket i sin veiledning foreslått at
et vedtak etter § 27 kan ha følgende tillegg:
” Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse
forholdene er ikke vurdert i saken. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig
samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket/kommunen har ikke
ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten
gjennom avtale eller på andre måter, for eksempel av domstolene.”
Det vil være fornuftig og ikke minst avklarende hvis kystdirektoratets forslag tas inn i disse
sakene. Da vil tiltakshaver være klar over hvem som har ansvar for avklaring av
privatrettslige forhold, og må få slike forhold avklart i den grad noen mener privatrettslige
forhold vil ha betydning for tillatelsen.
I sak 17/2016 er det i flere sammenhenger gjort vurderinger knyttet til en tidligere
jordskiftedom, til tilflottsrett, til adkomstmuligheter for nabo etc. Disse forhold kan og skal ikke
vektlegges ved havnemyndighetens vurdering etter § 27. Dette er privatrettslige forhold som
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havnemyndigheten ikke skal vurdere. Ut fra dette kan det reises spørsmål om gyldigheten av
vedtaket – uavhengig av inhabilitet.
Adgang (hjemmel) til å sette vilkår etter HFL § 29:
Det kan bare settes vilkår som faller innenfor HFL § 29. Det vises til lovteksten foran.
I den grad det er grunnlag for å sette vilkår, må dette begrunnes i saksfremstillingen, og de
konkrete vilkår må fremgå av vedtaket – være en del av vedtaket. Det siste har sammenheng
med at det er klagerett på vilkårene og ikke bare selve tillatelsen.
I Ot.prp.75 sier departementet:
Adgangen til å sette vilkår er i mange tilfeller en praktisk måte for forvaltningen
til å ivareta ulike hensyn og motvirke uheldige konsekvenser som et tiltak kan
medføre. En klar lovhjemmel om denne adgangen anses som viktig, både av
hensyn til forvaltningens saksbehandling og opplysning til tiltakshaver. Hvilke
nærmere vilkår som kan settes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, men
det gjelder begrensninger om at vilkårene må ligge innenfor rammen av de
hensyn og formål som er relevante etter havne- og farvannsloven.
Det forutsettes at vilkårene har saklig sammenheng med tillatelsen og lovens
og bestemmelsens formål, at de ikke er uforholdsmessig tyngende sett i forhold
til det som søkes oppnådd, eller at de undergraver andre bestemmelser i loven.
Ved vurderingen må lovens formål tillegges vesentlig vekt.
Kystverket sier i sin veiledning (side 56 flg.):
I rettspraksis og juridisk teori er det utviklet en vilkårslære som oppstiller
prinsipper og rammer for hvilke vilkår som kan stilles i en sak. Et slikt prinsipp
er at det skal være saklig sammenheng mellom vilkåret og tillatelsen. I dette
ligger det at vilkåret må være egnet til å fremme formålet med loven, eventuelt
begrense skadevirkningene av tillatelsen. Ved vurderingen av om det er behov
for å stille vilkår for å ivareta formålet med loven, må de samme hensyn tas i
betraktning som ved vurderingen av om det skal gis tillatelse.
………………………
Et annet prinsipp er at vilkåret ikke må være urimelig tyngende i forhold til hva
som oppnås med det. Dette kalles også proporsjonalitetsprinsippet, og setter
en skranke for hvilke vilkår som kan settes. Det betyr at et vilkår ikke må være
urimelig tyngende i forhold til hva som oppnås ved det. Det skal altså være en
proporsjonalitet eller forholdsmessighet, mellom de byrder vilkåret pålegger
søker, og den bedring av sikkerheten eller fremkommeligheten det gir.
Som det fremgår er havnemyndighetens adgang til å sette vilkår begrenset innenfor lovens
rammer, må være saklig, ikke urimelig tyngende og ha nær sammenheng med tillatelse.
I den grad det settes vilkår som ikke har hjemmel, vil vilkåret ikke være bindende for parten,
dvs. at parten ikke trenger innrette seg etter vilkåret. Senere skal kort kommenteres de vilkår
som ble satt i sak 17/2016 for å vise forholdet til § 29.
Det forutsettes at vilkårene har saklig sammenheng med tillatelsen og lovens og
bestemmelsens formål, at de ikke er uforholdsmessig tyngende sett i forhold til det som
søkes oppnådd, eller at de ikke undergraver andre bestemmelser i loven. Vilkårene må
primært rettes mot hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet.
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Havnemyndigheten avgjør om det skal settes vilkår og – innenfor rammen av § 29 – hvilke
vilkår som skal settes. § 29 er ikke uttømmende, jfr. begrepet «kan bl.a.» Samtidig er kravet
til saklighet og «hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel» grunnleggende. Hvis
vilkåret ikke kan begrunnes med god fremkommelighet og trygg ferdsel er det ikke adgang til
å stille vilkår.
Er det uklart om, og i tilfelle hvilke vilkår som kan settes, gir lovens forarbeider og kystverkets
veileder gode føringer som kan være nyttige å anvende i forhold til den enkelte sak.
I forhold til mindre brygger/ flytebrygger vil det, såfremt tiltaket er søknadspliktig, være aktuelt
å vurdere om det skal settes vilkår om belysning.
Det er ikke adgang til å sette vilkår knyttet til privatrettslige forhold, eks at tiltaket godkjennes
under forutsetning at nabo får adgang til bryggen/ at vilkårene i en jordskiftedom respekteres
etc. I tillegg er det viktig at vilkårene formuleres slik at de fremstår som en betingelsen for
tiltaket «hvis-så».
I sak 17/37, møte 16/6-16 ble det satt følgende vilkår for tillatelsen:
1. Tiltaket eller fartøy her tillates ikke til stadighet å bryte eiendomsgrenser på land
trukket videre utover i sjø, eller plassert på en slik måte at de utgjør et utilbørlig
hinder for andres rettigheter og etablert bruk
2. Det forutsettes at fortøyning alongside flytebrygge på bnr.45 og bnr.466.
Ytterligere fortøyningsinnretninger tilknyttet flytebryggen vil vanskelig kunne
tillates.
3. Ytterste del av begge flytebrygge (gnr. 45 og gnr.466) skal markeres med lys
(indirekte, uten å blende sjøveis farende) og vedlikeholdes for ytterligere redusere
farene for sammenstøt.
Tillatelse etter havne- og farvannsloven gjelder tiltak i eller ved sjø. Vedtaket har derfor
ingen føringer for eiendomsforhold og/ eller forhold av privatrettslig karakter. (Havnestyret
har ikke vurdert søkers hjemmel eller rettigheter til grunneiendom, eller tiltakets
eventuelle innvirkning på andres rettigheter i området.
Av de 3 vilkårene som ble satt er det bare vilkår nr. 3 som kan hjemles i HFL § 29.
Tiltak 1 og 2 er ikke et vilkår for å få tillatelse, men en anmodning om å innrette seg på en
bestemt måte. Når det i vilkår 2 står at «ytterligere fortøyningsmuligheter vil vanskelig kunne
tillates» forutsetter dette at tiltakshaver må søke havnestyret og at havnestyret har hjemmel
til å bestemme fortøyningsmuligheter i dette konkrete tilfelle.
Vilkår 1 knytter seg til eiendomsgrenser på land, som havnestyret selv i punktet etter
vilkårene sier: «Vedtaket har derfor ingen føringer for eiendomsforhold og/ eller forhold av
privatrettslig karakter».
Eksemplene over understreker hvor viktig det er å være presis både om det skal settes
vilkår, hva det kan sette vilkår om og hvordan vilkårene utformes. Når det settes vilkår må
saksfremstillingen redegjøre for hvert vilkår, og vise til den konkrete hjemmel i HFL § 29.
Rutiner for saksbehandling ved tiltak etter HFL og PBL.
Innledningsvis understrekes at tiltak hvor kommunen/ havnen er tiltakshaver også må
behandles etter begge lovverk. Søknad må sendes bygningsmyndigheten som registrerer
saken, innhenter uttalelse/ vedtak etter havne- og farvannsloven, og behandler søknad med
hjemmel i PBL.
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Det er opplysningene som blir gitt i søknaden som skal kontrolleres opp mot lov, forskrift mv.
og som skal danne grunnlag for tillatelsen som blir gitt. Er søknaden mangelfull kan saken
sendes tilbake til søker for ytterligere opplysninger/ dokumentasjon. For øvrig har
vedtaksmyndighet et ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Uriktige opplysninger i søknaden er i utgangspunktet tiltakshavers ansvar.
Forhold til naboer etc. kan ha betydning, men som utgangspunkt vil forholdet til naboer bli
ivaretatt av bygningsmyndigheten når tiltaket vurderes etter plan- og bygningsloven.
Når saken er ferdigbehandlet hos havnemyndigheten returneres saken til
bygningsmyndigheten med informasjon om vedtak som er truffet og vedlegg av
saksframstillingen. Søker og andre med rettslig klageinteresse kan påklage
havnemyndighetens vedtak. Søker må derfor få melding om vedtak og klageadgang. For å
sikre at søker ikke oppfatter at havnemyndighetens avgjørelse er tilstrekkelig for å iverksette
tiltaket, bør søker informeres om videre saksbehandling av bygningsmyndigheten.
Det vil være en fordel at bygningsmyndigheten og havnemyndigheten blir enige om hvordan
sakene skal oversendes/ kommuniseres til søker.
I noen tilfeller kan oversendelse til bygningsmyndigheten avventes til klagefristen er gått ut.
Uansett er det viktig at søker/ tiltakshaver vet utfallet av saken og informeres om den videre
saksbehandling.
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17/2 Søknad om anlegg av flytebrygge på gnr 432 bnr 466. Søker
Stein Are Andersen og Helge Albrechtsen.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-5
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/2

Forslag til vedtak
Tiltak om flytebrygge på gnr. 432, bnr. 466 er ikke søknadspliktig etter havne- og
farvannslovens § 27 da tiltaket ikke påvirker sikkerhet og ferdsel i kommunens
sjøområder.
Søker gis melding om at det må fremmes egen søknad til kommunens
bygningsmyndighet.
Bakgrunn:
Andersen/ Albrechtsen sendte inn søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, datert 7/4-16
til Arendal Havn. Bnr. 466 eies av Helge Albrechtsen. Det fremgår av søknaden at det
Andersen opptrer som fester.
Søknaden er ikke registrert hos bygningsmyndigheten. I søknaden er det krysset av at det
ikke er behov for tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet. Ettersom tiltak om flytebrygge
skal behandles både av havnemyndigheten etter havne- og farvannsloven (HFL) og etter
plan- og bygningsloven er tiltaket avhengig av tillatelse etter begge regelverk. Det legges til
grunn at avkryssingen beror på en misforståelse.
Til søknaden:
Sammen med søknad av 7/4-16 lå et kartutsnitt som viste ønsket plassering av flytebryggen
og bryggens dimensjoner med bredde på 2.2 m og lengde på 24 m. det legges til grunn at
lengen er inkludert landgang.
Flytebryggen er plassert vinkelrett på eksisterende landbrygge. På kartutsnittet synes
flytebryggen plassert omtrent midt på egen landbrygge.
I e-post av 27/5-16 fra Andersen til Arendal havn endres søknaden ved at flytebryggens
lengde reduseres fra 24 til 18 meter. Bredden endres ikke.
Til lovgrunnlaget:
Havnemyndigheten skal behandle tiltak som faller innenfor havne- og farvannslovens § 27.
HFL setter 2 hovedbetingelser for at søknad om tiltak er søknadspliktig og skal behandles
etter havne- og farvannslovens § 27.
3. Tiltaket må være tiltak som faller inn under lov.
«Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder,
kabler og rør.»
4. Tiltaket kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet
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«Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde…»
Begge betingelsene må være til stede såfremt tiltaket skal behandles etter HFL § 27.
Det sentrale vurderingstema i saken er om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområder.
I forarbeidene (Ot. Prp. 75 2007-2008) fremgår følgende:
Plikt til å innhente tillatelse er knyttet til et virkningskriterium om at tiltaket "kan påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet". Dersom tiltaket ikke har slike
virkninger
i farvannet, er det normalt ikke søknadspliktig. I vurderingen skal det legges vesentlig
vekt på virkninger for sjøtransporten og annen ferdsel på sjøen. Men også virkninger
for annen aktivitet i farvannet skal tillegges vekt. Det er tilstrekkelig at det er en
rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen, for eksempel at
trafikken forsinkes, vanskeliggjøres eller utsettes for fare på grunn av tiltaket. Dersom
tiltaket bare i helt spesielle situasjoner eller på en helt ubetydelig måte har innvirkning
på sikkerhet eller fremkommelighet, vil det normalt ikke gå inn under § 27.
Kystverket sier i sin veileder:
Det er ikke” fremkommeligheten” for enhver som loven skal ivareta, men
fremkommelighet
i alminnelighet, dvs. den alminnelige ferdsel for flere enn en enkelt eller noen få
personer. Den konkrete ferdselens karakter og intensitet i området må derfor
vurderes. Den enkeltes rett til ferdsel, for eksempel til og fra egen brygge, må derfor i
utgangspunktet ivaretas etter andre regler.
Vurdering av flytebryggen i forhold til sikkerhet og fremkommelighet:
Både lovgiver og Kystverket er tydelige på at det er ferdselen i sin alminnelighet som skal
vurderes. Flytebryggen ligger i en bukt som i hovedsak er beferdet med båter tilhørende de
brygger som er etablert. Det er liten intensitet i bruk, og hovedferdsel er ferdsel til og fra egen
brygge. Det er ca. 60 meter fra landbryggen og ut til området i elven (sjøen) hvor annen
ferdsel foregår, i dette tilfelle småbåttrafikk. Avstanden fra landbryggen til midt i elven er ca.
130 meter.
I tidligere sak for havnestyret, jfr. sak om etablering av flytebrygge på bnr. 29 (Herlofsen), av
13/6-2013 ga havnestyret tillatelse til flytebrygge på inntil 27 meter. I saksfremstillingen
fremgår bl.annet:
«Bryggen er tenkt etablert i et område, der det tradisjonelt er brygger og fortøyninger
for småbåter, til siden for gjennomgangstrafikk i retning Strømbrua. Anlegget vil ikke
hindre eller være til fare for båttrafikken»
Det er ikke skjedd endringer i området siden 2013, så det må legges de samme vurderinger
til grunn i dag som havnestyret baserte sin avgjørelse på i juni 2013.
På denne bakgrunn tilsier hverken intensitet i båttrafikk eller ferdsel i flytebryggens nærhet at
tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområder slik dette
skal forstås, jfr. sitater foran.
Det legges derfor til grunn at tiltaket ikke faller inn under HFL §27 og er ikke søknadspliktig.
Det gjøres oppmerksom på at tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Uten at havnemyndigheten i dette tilfelle kan sette vilkår, anbefales likevel søker å sette
markeringslys ytterst på flytebryggen.
Vedlagt følger et oversiktskart over området med markering av hvor den alminnelige ferdsel
går og avstand til det området flytebryggen er søkt om.
Forholdet til privatrettslige forhold:
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Både søker og senere innspill fra naboer trekker inn privatrettslige forhold i sine merknader til
saken. Det er av denne grunn viktig å understrek at havne- og farvannsloven ikke regulerer
privatrettslige forhold.
Det kan i den forbindelse vises til følgende fra Ot. Prp 75 (2007-2208):
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold eller andre
privatrettslige forhold. Hvorvidt tiltaket vil kunne stride mot tredjemanns strandrett,
eiendomsrett o.l., har derfor normalt ikke betydning ved vurderingen av om det skal
gis tillatelse.
Kystverket sier i sin veileder:
Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Kystverket/kommunen har ikke ansvar for å følge opp dette.
Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre
måter, for eksempel av domstolene.

Vedlegg
20170113140805.pdf
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17/3 Søknad om anlegg av flytebrygge på gnr 432 bnr 23 - søker
Margaret Hestø.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-6
Magdalena Pawlik - Bak

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/3

Forslag til vedtak
Tiltak om flytebrygge på gnr. 432, bnr. 23 er ikke søknadspliktig etter havne- og
farvannslovens § 27 da tiltaket ikke påvirker sikkerhet og ferdsel i kommunens
sjøområder.
Det sendes tilbakemelding til kommunens bygningsmyndighet.
Bakgrunn:
Margaret Hestø v/ Martin Ringen Dykkerservice AS, som ansvarlig søker, sendte søknad
29/7-16 til bygningsmyndigheten om tiltak med ansvarsrett. Etter anbefaling fra
byggesaksbehandler ble det senere sendt ny søknad av 6/10-16 om tillatelse uten
ansvarsrett med bakgrunn i at tiltaket ikke krevde ansvarlig søker.
Søknaden ble oversendt Arendal havn 17/8-16.
Til søknaden:
I søknad av 29/7-16 lå ved et kartutsnitt som viste ønsket plassering av flytebryggen og
bryggens dimensjoner med bredde på 2.4 m og lengde på 14 m. inkludert landgang på 2 m.
Bryggen er plassert vinkelrett og omtrent midt på egen landbrygge.
Til lovgrunnlaget:
Havnemyndigheten skal behandle tiltak som faller innenfor havne- og farvannslovens § 27.
HFL setter 2 hovedbetingelser for at søknad om tiltak er søknadspliktig og skal behandles
etter havne- og farvannslovens § 27.
5. Tiltaket må være tiltak som faller inn under lov.
«Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder,
kabler og rør.»
6. Tiltaket kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet
«Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde…»
Begge betingelsene må være til stede såfremt tiltaket skal behandles etter HFL § 27.
Det sentrale vurderingstema i saken er om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområder.
I forarbeidene (Ot. Prp. 75 2007-2008) fremgår følgende:
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Plikt til å innhente tillatelse er knyttet til et virkningskriterium om at tiltaket "kan påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet". Dersom tiltaket ikke har slike
virkninger
i farvannet, er det normalt ikke søknadspliktig. I vurderingen skal det legges vesentlig
vekt på virkninger for sjøtransporten og annen ferdsel på sjøen. Men også virkninger
for annen aktivitet i farvannet skal tillegges vekt. Det er tilstrekkelig at det er en
rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen, for eksempel at
trafikken forsinkes, vanskeliggjøres eller utsettes for fare på grunn av tiltaket. Dersom
tiltaket bare i helt spesielle situasjoner eller på en helt ubetydelig måte har innvirkning
på sikkerhet eller fremkommelighet, vil det normalt ikke gå inn under § 27.
Kystverket sier i sin veileder:
Det er ikke” fremkommeligheten” for enhver som loven skal ivareta, men
fremkommelighet
i alminnelighet, dvs. den alminnelige ferdsel for flere enn en enkelt eller noen få
personer. Den konkrete ferdselens karakter og intensitet i området må derfor
vurderes. Den enkeltes rett til ferdsel, for eksempel til og fra egen brygge, må derfor i
utgangspunktet ivaretas etter andre regler.
Vurdering av flytebryggen i forhold til sikkerhet og fremkommelighet:
Både lovgiver og Kystverket er tydelige på at det er ferdselen i sin alminnelighet som skal
vurderes. Flytebryggen ligger i en bukt som i hovedsak er beferdet med båter tilhørende de
brygger som er etablert. Det er liten intensitet i bruk, og i dette tilfelle er det primært ferdsel til
og fra egen brygge. Det er mellom 60 og 70 meter fra landbryggen og ut til området i elven
(sjøen) hvor annen ferdsel foregår, i dette tilfelle småbåttrafikk. Avstanden fra landbryggen til
midt i elven er ca. 125 meter.
I tidligere sak for havnestyret, jfr. sak om etablering av flytebrygge på bnr. 29 (Herlofsen), av
13/6-2013 ga havnestyret tillatelse til flytebrygge på inntil 27 meter. I saksfremstillingen
fremgår bl.annet:
«Bryggen er tenkt etablert i et område, der det tradisjonelt er brygger og fortøyninger
for småbåter, til siden for gjennomgangstrafikk i retning Strømbrua. Anlegget vil ikke
hindre eller være til fare for båttrafikken»
Det er ikke skjedd endringer i området siden 2013, så det må legges de samme vurderinger
til grunn i dag som havnestyret baserte sin avgjørelse på i juni 2013.
På denne bakgrunn tilsier hverken intensitet i båttrafikk eller ferdsel i flytebryggens nærhet at
tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområder slik dette
skal forstås, jfr. sitater foran.
Det legges derfor til grunn at tiltaket ikke faller inn under HFL §27. Det gjøres oppmerksom
på at tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Uten at havnemyndigheten i dette tilfelle kan sette vilkår, anbefales likevel søker å sette
markeringslys ytterst på flytebryggen.
Vedlagt følger et oversiktskart over området med markering av hvor den alminnelige ferdsel
går og avstand til det området flytebryggen er søkt om.
Forholdet til privatrettslige forhold:
Både søker og senere innspill fra naboer trekker inn privatrettslige forhold i sine merknader til
saken. Det er av denne grunn viktig å understrek at havne- og farvannsloven ikke regulerer
privatrettslige forhold.
Det kan i den forbindelse vises til følgende fra Ot. Prp 75 (2007-2008):
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold eller andre
privatrettslige forhold. Hvorvidt tiltaket vil kunne stride mot tredjemanns strandrett,
eiendomsrett o.l., har derfor normalt ikke betydning ved vurderingen av om det skal
gis tillatelse.
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Kystverket sier i sin veileder:
Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Kystverket/kommunen har ikke ansvar for å følge opp dette.
Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre
måter, for eksempel av domstolene.

Vedlegg
20170113140805.pdf
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17/4 Virksomhetsplan 2017 Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-1
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/4

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar Virksomhetsplan Arendal havn KF 2017, med de mål og
ambisjoner for foretaket i 2017 som der fremkommer, og oversender til Bystyret for endelig
godkjenning.

Vedlegg
Virksomhetsplan 2017 Arendal Havn KF.docx
Sammendrag
Eydehavn videreutvikles - Regional verdiskapning, arbeidsplasser og aktivitet har prioritet
Godsoverføring fra vei til sjø i tråd med nasjonal føringer.
Ny vei FV 410 – havneområdet planlegges og reguleres.
Ny fiskemottakskai etableres i Barbu med støtte fra Kystverket.
Gods for bygging av ny e18 kan transporteres sjøveien.
2 logistikkintensive selskaper etableres i 2017
Dagens kontor og verkstedslokaliteter på Eydehavn etableres/utvides
Rigghavn og offshoretilrettelegging utsettes pga markedssituasjon
Full driftssesong Arendal gjestehavn
Småbåthavn plan sluttføres
Bakgrunn (Fakta)
Virksomhetsplanen er utarbeidet med bakgrunn i havnestyrets vedtatte strategiplan fra 2015,
og i overenstemmelse med føringer gitt av Bystyret vedr havneforetakets budsjett.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Havnen skal ha miljøfokus og etablere landstrømsanlegg for skip på Eydehavn med støtte
fra ENOVA i 2017
Driftsmessige konsekvenser
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Alternative løsninger
Konklusjon
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17/5 FORSLAG OM Å AVVIKLE ORDENSFORSKRIFTEN I ARENDAL
HAVN.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-3
Rune Hvass

Saksgang
3 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/5

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre anbefaler Bystyret å ikke innføre ny mal for ordensforskrift i havner etter pålagt obligatorisk
mal fra Kystverket.
Gjeldene ordensforskrift vedtatt av Bystyret 29 april 2010 om lokal forskrift om orden og bruk av havner i
Arendal er ikke gyldig fra 01.01.2017.

Vedlegg
Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av
farvann og havner.docx
Fra Kystverket orientering om ny ordensforskrift i havner.docx
Gammel Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner mm gjeldende til 010117.docx
Ny forskriftsmal Orden og bruk av havner krav til mal gjeldene fra 010117.doc
SAKSFREMLEGG ORDENS FORSKRIFT I HAVN forslag om å ikke innføre ny forskriftsmal
Arendal.docx
Sammendrag
Havnestyret anbefaler Bystyret å ikke vedta en ny forskriftsmal for orden og bruk av havner i Arendal
nå, da bestemmelsene i stor grad ikke er spesielt relevante for Arendal. Gjeldene Ordenforskrift for
havn er ikke gyldig etter 010117

Bakgrunn (Fakta)
Etter havne- og farvannsloven kan den som har myndighet etter loven gi forskrifter om orden i og
bruk av farvann og havner. Dette betyr at både kommunene og staten kan fastsette slike
forskrifter. Forskriftene skal ivareta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig
bruk og forvaltning av farvannet. I tillegg skal de sikre effektiv og sikker havnevirksomhet
Vurderinger

Ny ordensforskrift inneholder få bestemmelser som er relevante problemer i Arendal. Deler
av bestemmelsene er også omfattet av andre bestemmelser. Enkelt paragrafer i gammel
ordensforskrift burde etter havnestyrets mening vært videreført. Dette er ikke mulig gjennom
den obligatoriske mal. Ordensforskriftsmalen kan innføres senere ved behov eller ønske.
For Arendal gjelder det spesielt søknad og forhåndsgodkjenning av arrangementer på sjøen.
Frem til i dag har det vært et krav at regattaarrangører må søke havneadministrasjonen om
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tillatelse til gjennomføring. I Arendal er der en betydelig organisert aktivitet på sjøen hver
sommer, og det er påregnelige konflikter både mellom mellom arrangører, men også mellom
arrangører og andre mer tradisjonelle brukere av havnen.
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Ny mal for ordensforskrifter sendes på høring til relevant instanser, vedtas av Bystyret og
oversendes Kystverket til godkjenning.
Konklusjon
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17/6 FASTSETTELSE AV BRUTTO ÅRSLØNN
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-12
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/6

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret har vedtatt ny organisasjonsplan for Arendal havn KF gjeldene fra 01.01.2017.
Saksbehandler/ IKT fagansvarlig.
Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets innstilling for brutto årslønn for stillingen til kr
499 000 per år gjeldende fra 01.01.2017.
Stillingen krever utdannelse på høyskole nivå, samt noe tilleggskompetanse innen IKT.
Stillingen er unntatt bestemmelser for overtid HTA kap 3 pkt 3.4
Formann/ fagleder.
Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets innstilling for brutto årslønn for formann
stillingen til kr 449 000 per år gjeldende fra 01.01.2017.

Vedlegg
2017 organisasjonskart Arendal havn.docx
Sammendrag

Brutto årslønn for stillingene forhandles av eget utvalg. Utvalget har bestått av havnestyrets
leder og havnefogd.
Arendal havn er medlem av KS bedrift havn, og hovedtariffavtalen for kommunal sektor
gjelder for alle stillinger i havneforetaket
Havnestyret skal ifølge vedtektene § 4.2 godkjenne forhandlingsresultatet.
Det ble opprettet ny stilling som saksbehandler / fagleder IKT med begrunnelse i en
vesentlig omlegging av kommunale ERP systemer, nytt havnedatasystem, nytt sak/arkiv
system og behov for et omfattende integreringsarbeid, omlegging og opplæring i nye
systemer.
Saksbehandler / fagleder IKT har stillingskode 7531: HTA § Vedlegg til protokoll gir
minimumslønn (ans.tillegg) for denne stillingen til 472 000.
Det er etablert 2 formannsposisjoner med stillingskode 7003. Det er gjort en avklaring av
ansvarsområder. Lønn er i dag avtalt til kr 421 000 brutto per år + 20 000 i tillegg for ansvaret
som posisjonen innebærer.
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Det er enighet om å ta bort formanns tillegget, og gjennom forhandlinger fastsette
kompensasjon for de sertifikater som må innehas for å operere havnas utstyr. (Kran, fartøy,
hjullaster, truck). Slike forhandlinger er varslet og vil bli gjennomført våren 2017, og vil bli
harmonisert med forhandlinger i regi av Arendal kommune.
Formann har stillingskode 7003 : HTA § Vedlegg til protokoll gir minimumslønn (ans.tillegg)
for denne stillingen er 421 000 + eget forhandlet tillegg på kr 20 000. Dette tillegget tas bort,
og avtalt beløp legges til avtalt brutto årslønn.
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Dekkes inn gjennom ordinært fastsatt driftsbudsjett 2017
Alternative løsninger
Konklusjon
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17/7 Sandvikodden tankanlegg overføring av ansvar fra eiendom til
havn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-8
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/7

Havnefogdens forslag til vedtak

(Likelydende vedtak i styret hos Arendal eiendom KF og Arendal havn
KF)
Styret i Arendal Eiendom KF ber Arendal bystyre overføre
forvaltningsansvaret for kai og oljeanlegg på Sandvigodden til Arendal
Havn KF.
Styret i Arendal havn KF aksepterer å overta forvaltningsansvaret for
eiendommen og anleggene i tråd med forutsetningene i denne sak.

Vedlegg

Sammendrag
Eiendommen ble kjøpt av Arendal kommune i 2006 fra Forsvarsdepartementet, for en
kjøpesum av 3 millioner kroner. Forutsetningene for kjøpet var videreføring av gjeldene
regulering for området. Anlegget har vært leiet ut til Nso AS siden 2007. (Endret navn til
Norwegian Tank Storage AS i 2009)
Leieavtalen omfatter bygg, kai, og påstående utstyr inkl tankanlegg, rørgater ol, og var ved
avtaleinngåelsen priset til kroner 300.000 pr år, med årlig indeksregulering.
Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF har samarbeidet om forvaltningen av kai og
oljeanlegg. Arendal Havn KF innehar kompetanse som Arendal Eiendom KF ikke har, blant
annet har Arendal Havn særlig kompetanse på innklarering av skip, fortøyningsprosedyrer,
sikkerhet i farleden, krav til rapportering av last og mannskap, sikkerhetsrutiner, lossing og
lasting, oljevernberedskap utstyr og øvelser, dokumentasjon, trening, sertifiseringer under
ISPS –regelverket (beskyttelse mot terrorhandlinger).
Det er svært viktig å ha god sikkerhetsmessig kontroll på anlegget for å tilfredsstille gjeldene
regelverk og inneha gyldige sertifiseringer i driftsperioden. Man vil unngå oljelekkasjer, og
være forberedt dersom uønskede hendelser oppstår.

side 27 av 46

Arendal Havn KF har kompetanse på disse områdene og bør overta forvaltningsansvaret for
kai og oljeanlegg, innenfor det området som i kommuneplanen er definert som «Kombinert
bebyggelse og anleggsformål, se vedlegg, ettersom aktivitetene som er knyttet til arealet
klart er havnerelaterte og spesialiserte.

Bakgrunn (Fakta)
Dagens leiekontrakt utløper i 2017, og Arendal Havn KF har gjennomført nye
kontraktsforhandlinger med Norwegian Tank Storage AS.
Den nye leiekontrakten gjelder for en periode for 10 år, og alle forhold inkl. krav rapportering,
ISPS og oljevernberedskap er omfattet av ny avtale. Det er krevet morskapsgaranti for
leieforholdet og leietager pålegges et mer direkte ansvar for anleggets tilstand og
rapportering av denne.
Det foreslås at forvaltningsansvaret for Sandvigodden Kai og oljelager, overføres til Arendal
Havn KF med følgende forutsetninger.

1. Arendal Havn KF inngår avtale med Norwegian Tank Storage AS på vegne av
Arendal kommune.
2. Den oppregulerte leie i kontrakt av 2007 fordeles likt mellom foretakene. Oppregulert
leie pr november 2016 utgjør 370 000 kroner. Arendal Havn KF overfører Arendal
KF sin andel av leieinntektene en gang per år.
3. Etter 10 år opphører avtalen om deling av leieinntekten, og Arendal Havn KF beholder
inntekten alene.
4. Hjemmelen til eiendommen beholdes i Arendal kommune.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Eiendommen ble solgt fra Skifte eiendom (Forsvaret) til Arendal kommune under forutsetning
av at reguleringsformålet ( næring) ble videreført.
Det er stilt krav til allmenhetens tilgang og alle deler av anlegget som ikke er omfattet av
generelle sikkerhets hensyn eller ISPS regelverket er åpnet opp.
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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17/8 Tiltaksmidler 2016 rapport Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-10
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/8

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havn KF fikk 1 mill kr av totalt 14,59 mill tildelt Arendal kommune i 2016 i en
tiltakspakke fra regjeringen mot arbeidløshet.
Arendal havn KF har iverksatt og gjennomført totalt 9 tiltak med en samlet kostnad på kr
1 114 015. Det er gitt prioritet til prosjekter med en variasjon innen flere fagområder, og det
er stillt krav til bruk av lærlinger hos alle leverandører.

Vedlegg
Tiltaksmidler 2016 REV.xlsx
Sammendrag
Som en del av budsjettet la Regjeringen fram en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i
alt 4 milliarder kroner. Pakken er rettet mot områder som i særlig grad merker
konsekvensene av lavere vekst. Regjeringen foreslår en rekke tiltak innenfor vedlikehold og
bygg, samt innovasjon og næring.
Arendal kommune er tildelt totalt kr 14 590 000. Arendal havn KF fikk tildelt 1 mill kr av disse
midlene.
Arendal havnestyre behandlet sak vedr bruk av tiltaksmidler sak 27/ 2016 den 31 aug 2016

Følgende prioriterte liste av arbeider kan raskt realiseres:
1. Maling av Arendal fiskemottak. Anslått kostnad ca 110 000kr
2. Maling av Arendal gjestehavn. Anslått kostnad ca 120 000kr
3. Reparasjon av Torjusholmen fergeleie. Anslått kostand 300 000kr
4. Reparasjon av dekke Revesand offentlige brygge. Anslått kostnad 80 000kr
5. Ny pæling Pellebrygge Merdø. Anslått kostnad ca 15 000kr per pæl. Ca 120 000kr
6. Badehushagen/ Kittelsbukt oppgradering av folkesti ca kr180 000
7. Belysning inkl omlegging elektro av folkesti – Kittelsbukt 120 000
8. Timberstrand off brygge. Sikkerhetsmessig oppgradering 100 000
Vedtak:
Arendal havnestyre autoriserer havnefogden til å iverksette tiltak ovenfor i prioritert
rekkefølge iht tildeling og gjeldende anskaffelses regelverk.
ENSTEMMIG VEDTATT
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Bakgrunn (Fakta)
Arendal havn har gjennomført totalt 9 prosjekter med en samlet kostandsramme på kr
1 114 015.
Det er prioritert med en variasjon av oppdrag innenfor fagfelt med lav aktivitet (maling,
betong, stål/sveis, tømrer, elektro, steinlegger)
Vurderinger
Alle prosjektene er lyst ut i hht til regler om off.anskaffelse.
Det er stillt krav til bruk av lærlinger.
Ved oppfølging av arbeidene er det registrert at alle kontraktører har benyttet lærlinger i
prosjektene.
Kontraktørene er forespurt om eget aktivitesnivå og ordrereserver. Alle hadde ledig kapasitet
til rask gjennomføring. For malere, tømrere og steinlegger kontraktørene opplyses at
prosjektene er kjærkomne i en periode med ellers lav aktivtet, også preget av
sesongmessige svingninger, og at hvert enkelt prosjekt i omfang var relativt små og derfor i
liten grad har endret opplevelsen av trangere tider og lav vekst.
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Prioriterte prosjekter har vært områder der Arendal havn KF har ansvar for forvaltning ,
vedlikehold og drift på vegne av kommunen, men som ikke har egen inntjening eller
brukerbetaling.
Alternative løsninger
2 av totalt 4 oppgraderte gamle fergeleier og dampskipsbrygger ville kunne ha blitt stengt
etter sikkerhetsmessige vurderinger sesongen 2017 uten disse midlene
Konklusjon
Tiltaksmidler på 1 mill kr i regi av Arendal havn KF har gitt arbeidseffekt for utsatte bransjer.
Det er benytte lærlinger. Langvarig effekt av tiltakene er sikkerhetsmessig oppgradering av
gamle brygger og offentlige tilgjengelige områder som sikrer folks adgang til sjø i sine
nærområder.
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17/9 MINDRE ENDRINGER REGULATIV ARENDAL HAVN 2017
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-2
Rune Hvass

Saksgang
2 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/9

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar korrigert Regulativ for Avgifter og vederlag for Arendal havn KF
gjeldene fra 01.01.2017

Vedlegg
Arendal Havn KF Regulativ med avgifter og vederlag 2016.pdf
Sammendrag
Endringen per 01.01.2017 gjelder kun følgende vederlag:
Generell økning utleiepris småbåt justert for økning i KPI 2016 – tilsvarende 3,5%
Bakgrunn (Fakta)
Forretnings og markedsmessig prising. Vederlag.
Lov om havner og farvann (01.01.2010) § 42, 4 ledd gir hjemmel for å kreve betaling for
havnens tjenester gjennom vederlag basert på alminnelig prising på et markedsmessig
grunnlag.
”Den som tilbyr av havne- og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår”.
For anløpsavgift og saksbehandingsavgift er det ikke anledning til å generere
overskudd, men utelukkende dekning av havnens utgifter til å gjennomføres pålagt
oppdrag.
Vurderinger
Havnens tjenester er konkurranseutsatt, med unntak for gjestehavn og småbåtplasser.
En økning i havnens generelle prisnivå vil påvirke aktiviteten. Havneaktivitet Eydehavn har
generert overskudd de siste år.
Bystyrets formålet med offentlige småbåthavner er å gjøre en attraktiv skjærgård tilgjengelig
for flest mulig gjennom å tilby de som ønsker det en båtplass. Prisen som kreves skal
reflektere havnens utgifter til investering og drift – uten krav til fortjeneste.
Småbåthavnene gikk med underskudd i 2016, og en generell korrigering for KPI tilsvarer ca
3,5% økning
Kommuneplanens føringer
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Bystyres Kommunedel plan for småbåter 2009
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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17/10 Bobilparkering Kuviga
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-11
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/10

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre viser til Bystyrevedtak i sak xx/xx Bobilparkering Kuviga.
Formålet faller trolig utenfor bestemmelser i lov om havner og farvann § 4 om
havnevirksomheten.

Vedlegg
Bilag 3 - Situasjonsplan av 13 01 14 Endring av avtale 2014.pdf
Sammendrag

Arendal bystyre gjorde slikt vedtak i sak 16/5954 Bobilparkering den 1 sept 2016
Arendal Havn KF anmodes om å vurdere mulighetene for å etablere bobilparkering i Kuviga;
i utgangspunktet 4 plasser, og eventuelt avklare nødvendige reguleringsmessige forhold og
om nødvendig fremme forslag til omregulering av deler av det aktuelle arealet. Kostnader til
planlegging og etablering dekkes av Arendal Havn KF.
Parkeringsområde ved fergeleiet på Tyholmen vurderes om kan benyttes til Bobilparkering.
Ordfører har nedsatt et utvalg for å undersøke og anbefale alternative steder i Arendal egnet
for bobiler.
Utvalget peker på at ordinære campingplasser på Hove og Vippa primært bør benyttes.
Alternernative sentrumsnære områder som har være vurdert er:
 Kolbjørnsvik - Sletta og Krana – (Ferge)


Skilsøpynten – (Ferge)



Parkeringsplass ved Plankemyra



Kuviga



Fløyheia



Arendal Videregående skole – Tyholmen



Barbu videregående skole



Havstadværven
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Rådhusgaten



Kai ved fergeleie på Tyholmen



Kittelsbukt



Langbryggen



Guldsmedengen

Utvalget peker på at av tilgjengelige kommunale områder som har nødvendige fasiliteter er
det Kuviga som trolig vil være enklest å realisere.
Bakgrunn (Fakta)
Eiendommene i Kuviga er hjemlet på Arendal havnestyre, og har tradisjonellt vært
opparbeidet og benyttet til havneaktivtet. Frem til 1930 tallet for større fartøy. Etter krigen
flere mindre fartøy, fiskefartøy opplag, verksted ol. På 1980 tallet ble området vurdert som
egnet for Arendals fremtidige gjestehavn for fritidsfartøy. De siste 50 år er området benytte
til flytebrygger, småbåthavn og vinteropplag.
Naboområdet er bebygget med leilighetsbygg ferdig 2016. Arendal havn disponerer ca 35
parkeringsplasser for bil tilhørende den offentlige båthavnen i gjeldene reguleringplan.
Området er klargjort med strøm og vann.
Vurderinger
Bobilparkering faller trolig utenfor havnevirksomhet som definert i loven. Forslaget om å
benytte havnekassen til å tilrettelegge for bobiler vil trolig være i strid med loven, og
alternative forslag
Det er forespurt hvorvidt det kreves regulerings endring fra ordinær parkering til
Bobilparkering.
Parkeringsetaten mener at reguleringsformål parkering, hjemler bobilparkering uten endring
av formål.
Det stilles brannkrav til p –plasser for bobil. Minimumavstand er 3 meter mellom parkerte
bobiler.
4 bobilparkeringsplasser vil trolig medføre at inntil 27 meter må avsettes til formålet bobil til
erstatning for 9 ordinære plasser.
Kommuneplanens føringer
Området er avsatt til parkering i reguleringsplan fra 2011 med senere endringer.
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Området må asfalteres og merkes . Det må innføres avgiftsparkering i området og etableres
betalingssystemer. Det må etableres strømuttak, vannposter og etableres renovasjon. Det
bør skiltes til området. Det bør vurderes tømmepumpe for kloakk.
Forventet investering vil trolig ligge et sted mellom 250 000 – 300 000kr.
Årlig inntekt kun bobil: anslår ca 300kr i døgnavgift. Belegg ca 50 dager per plass per år (?) =
75 000kr.
Utgifter: strøm/ vann renovasjon kun bobil : antar årlig utgift på ca 40 000kr
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Alternative løsninger
Bobiler henvises til campingplasser på Vippa og Nidelv.
Parkeringetaten leier området av Arendal havn KF og tilrettelegger for avgiftsparkering inkl
bobiler.
Konklusjon
Det er relativt enkelt å tilrettelegge for bobiler i Kuviga. Dette er ikke havneformål, og
havnekassen kan trolig ikke benyttes. Trolig kan det være en løsning at at parkeringsetaten
inngår langsiktig leieavtale for området og legger til rette for avgiftsparkering inkl
bobilparkering.
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17/11 Eventuelt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-13
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
17/11

Havnefogdens forslag til vedtak
Eventuelt

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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Meldingssaker
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Referatsaker
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Orienteringssaker

1/17 Orienterings saker til Havnestyret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-9
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
1/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar orienteringssakene til etterretning

Vedlegg

Sammendrag
1. Hendelser / HMS / ISPS
- innbruddsforsøk lagerbod Arendal gjestehavn kl 0430 20 des 2016
- MS Agder: Nye regler for arbeidsbåter under 15 meter gjeldende fra 01.01.2017.
Dette medfører nytt radioutstyr, nytt el anlegg, nye ankere, dokumentasjon, ny
sertifisering av operatør og fører mm. Kostnadene tas over drift.
2. Foreløpige trafikktall Arendal havn 2016:
- antall tonn gods 2016: 371 718 t (2015:387 218 tonn)
- antall anløp 2016: 220
(2015: 211)
Tømmer/flis bark= 57% / stein/sand= 25% / veisalt 16% / div stykkgods 4%
3. KUNDEPROSJEKT / PROSJEKTOPPDATERINGER
Miljøkalk: avtale om leie av grunn for sjøveistransportert kalk
- mindre vesentlig endring av reg.plan for byggehøyde Pålsodden gjennomført.
Mijøkalk har søkt om større fotavtrykk for økte høyder. Ansvar Miljøkalk. Det betales
leie ihht til kontrakt
Skanska asfalt:
avtale om utleie av grunn for sjøtransportert stein + div for asfaltproduksjon.T
omten er ikke nedsprengt som foutsatt, og må korrigeres. X-tra utgift på vår hånd ca
kr 600 000. Haster. Skanska betaler leie når tomten er klar. Antar klar per mars 2017.
Konsekvens mindre leieinnbetaling.
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Utvidelse fiskemottak kai Barbu. ( Statstilskudd via KYV på 6,54 mill kr)
Eik as er tildelt kontrakt. Nye grunnundersøkelser gjennomført. Pæle diameter
(800mm eller 960 mm) må avklares snarlig. Har kostnadseffekt. Forventet oppstart
medio feb 2017.
Landstrømsanlegg ENOVA ( tilskudd på 15,2 mill kr)
Kontrakt undertegnet. Oppstartsmøte gjennomført. Anlegget skal leveres 01.07.2017.
Det er innrapportert forventet merforbruk på kr 500 000 i prosjektet. Dette skyldes bla
usikkerhet til krav om anleggsbidrag fra AE. Uvisst om ENOVA dekker dette.
Forventer endringsmelding til bystyret 1 eller 2 tertial.
Tomt mot NYMO: Nedsprengning av fjell og borttransport av steinm,asser
pågående forhandlinger som inkluderer KLP og AF. Mangler avklaring.
Nytt verksted / kontorbygg:
dagens fasiliteter er ikke gode og mangler nødvendige godkjenninger som kontor.
Bystyret har godkjent låneopptak.
Tegningsgrunnlag og prisoversikt utarbeides. Havnestyret får saken før utlysning som
totalentreprise på doffin.
NTS Sandvikodden: se egen sak om overføring av ansvar for anlegget
Forvaltningsrevisjonens rapport vedr. kommunale foretak:
Saken er behandlet i Kontrollutvalget med innstilling til Bystyret om å gjennomgå
havneaktivitetene i forhold til havnekapitalen.
Det bemerkes at opplistingen i HFL§ 4 av havneaktiviteter ikke er uttømmende, og at
HFL § 47 første og siste underpunkt står i et motsetningsforhold, som er søkt avklart
på Regjeringsnivå. Havnelovutvalget skal levere sin innstiling 1 des 2017 der disse
spørsmål skal spesielt behandles.
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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2/17 Orienteringssak Økonomi foreløpig status drift 2016
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-7
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
25.01.2017

Saknr
2/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret anser seg orientert om foreløpig status øk. drift 2016

Vedlegg
Sammendrag
Havnestyret informeres om foreløpig status for øk.drift 2016
Havn har inndelt virksomheten og regnskapet i følgende ansvarsområder:
Havn
ansvar 1100 havnedrift – kaifronter, areal, lager, bygninger, teknisk utstyr, lasting, lossing.
(Havn inkluderer Anløpsavgift fra skip og saksbehandlingsgebyr for tiltak begge underlagt
selvkostprinsippet)
Småbåt
ansvar 1200 offentlige småbåthavner- drift og vedlikehold.
Gjestehavn
Ansvar 1300: Arendal gjestehavn Tyholmen
Kiosk
Ansvar 1400
Spisested
Ansvar 1500
Foreløpig resultat øk. drift 2016. (tallene er foreløpige)
Samlet resultat:
Inntekter 2016: 27,3 mill
(budsjett 21,7 mill kr
Utgifter 2016: 27,2 mill kr
(budsjett 21,1 mill kr)
Balanse mellom inntekter/ utgifter. Budsjett forutsatte 0,6 mill kr overskudd
Havn
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Inntekter/ utgifter

1. Inntekter 6,6 mill kroner over budsjett. Største avviksposter er salgsinntekter:
- strøm til skip ( 2 offshore fartøy hele 2016): 2,4 mill over budsjett
- leie areal 1, 0 mill mer enn budsjett (høyere godsvolum)
- Maskinleie ex kran 0,8 mill mer enn budsjett (høyere godsvolum)
- kranleie 0,5 mill kr mer enn budsjett (høyere godsvolum)
- div tjenester 1,0 mill mer enn budsjett (høyere aktivitet)
Tiltaksmidler mot arbeidsledighet 1,0 mill kr ført på ansvar havn
2. Utgifter 4 mill kroner over budsjettert. Største avviksposter
- kjøp av tjenester fra andre 1,7 mill kr mer enn budsjett
(leie hjullastere, leie av kaier, ISPS sikring Pinnen, tiltaksmidler)
- Lønn 0,75 mill kr over budsjett (høyere aktivitet)
- Finansutgifter 0,6 mill kr
- strøm til skip ( 2 offshore fartøy hele 2016): 0,3 mill mer enn budsjett
- drift maskinpark 0,4 mill kr mer enn budsjett. (høyere aktivitet)
Småbåt
samlede inntekter / utgifter

1. Inntekter 0,68 mill kr under budsjett
- Sletta, His 25 plasser ikke realisert. Avventer ny reg plan.
- Barbubukt ikke ferdigstilt – 55 plasser
- Gårdalen – 10 plasser ikke utleid – klagesak.
- ca 20 plasser i snitt ledige gjennom sesongen alle havner
2. Utgifter: på budsjett
Gjestehavn
samlede inntekter / utgifter

1. Inntekter: 0,6 mill mindre enn budsjett
Største poster: Manglende billettsalg sprekk i basseng 0,7 mill kr
2. Utgifter: 1,6 mill kr mer enn budsjettert
Største poster:
Tiltaksmidler 0,4 mill kr. (folkesti, belysning, rampe, plen)
lønn: 0,4 mill kr. ( bemanning basseng – 14 dagers bindende vaktplan –
ansettelse sesongledere)
Vedlikehold bygg og brygger 0,8 mill ( x-tra utgifter ifm sprekkdannelse basseng,
3de parts leveranser mm)
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Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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Delegerte saker
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