Arendal Havn KF

Møteinnkalling
Havnestyret Arendal Havn KF
Dato:
Tid:
Sted:

08.11.2017
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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Delegerte saker

Eydehavn, den 03.11.2017

Jarl Steinar Odinsen
Leder i utvalg
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Godkjenning av innkalling
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Godkjenning av sakskart
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Politiske saker

17/42 Arendal Havn virksomhetsplan 2018
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-196
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
08.11.2017

Saknr
17/42

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret vedtar virksomhetsplanen for 2018.

Vedlegg
Virksomhetsplan (Arendal havnevesen KF (6001) vedlegg sak
Sammendrag
Virksomhetsplanen 2018 for Arendal havn er basert på foretakets strategiplan vedtatt i 2017.
Bakgrunn (Fakta)
Arendal bystyre vedtok i 2012 å ville ha samme innsyn og samme prinsipp om meroffentlighet for kommunale foretak som Arendal Havn KF og Arendal Eiendom KF som for de
kommunale enhetene. Bystyret ber derfor om at det legges til rette for at bystyret får
virksomhetsplaner og strategiplaner for kommunale foretak til behandling.
Vurderinger
Havnevirksomheten vil videreutvikles i tråd med strategiplanen. Inntekter forventes på nivå
med inneværende år.
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Omtalt i virksomhetsrapporten.
Driftsmessige konsekvenser
Havn skal drive kommersielt uten tilskudd eller overføringer. Inntektene skal dekke alle drifts
og finanskostnader. Bystyret har vedtatt at havn skal ha betingelser og konkurransevilkår på
nivå med konkurrerende havner. Havn skal tilstrebe økonomisk overskudd og bygge opp
fond.
Alternative løsninger
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Konklusjon
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17/43 Havnestyrets myndighetsutøvelse
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-197
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
08.11.2017

Saknr
17/43

Havnefogdens forslag til vedtak
Intet forslag -Saken fremmes av havnestyrets leder.

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Saken fremmes av havnestyret leder med bakgrunn i behandling av reguleringsplan for HIS
brygge i kommuneplanutvalg/ bystyre oktober 2017.
Arendal havnestyre er kommunal myndighet etter lov om havner og farvann. Myndigheten er delegert fra
Bystyret. Havnestyret har delegert myndigheten videre til havnefogd i alle regulerings og utbyggingssaker.
Myndighetsutøvelsen og uttalelser til reguleringsplaner knytter seg utelukkende til lovens (lov om havner og
farvann) bestemmelser om alminnelig sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Dette er skjønnsmessige
vurderinger, basert på faglig kunnskap og god kjennskap til bla navigering, manøvrering og farvannets
beskaffenhet. Det bør tilstrebes en helhetlig linje eller «rød tråd» i de vedtak som gjøres.
Ved behandling av kommuneplan og reguleringsplan for HIS brygge, er det fra Havnefogd gitt uttalelse på
anbefalt maksimal utstrekning i sjø i hele HIS bukt, begrunnet med sikkerhet og fremkommelighet.
Ved behandling av reguleringsplan for His brygge i Bystyret, valgte enkelte av havnestyrets medlemmer å
ikke vektlegge de havnefaglige uttalelser som er fremmet i saken.
Uenighet i sak er uproblematisk. Flertallet avgjør. Men som havnemyndighet bør havnestyret tilstrebe å
fremstå enhetlig og forutsigbart, der man i denne behandlingen og etter havnestyrets leders oppfatning
fremstod vilkårlig.
Det kan være uheldig dersom det er uenighet innad i havnestyret om hva som påvirker sikkerheten og
fremkommeligheten i farvannet. Saken bør av den grunn gjennomgås i havnestyret. Videre er det viktig å
sikre en forsvarlig og forutsigbar saksbehandling som speiler havnestyrets generelle oppfatning og flertall,
hvis mulig.
Idag er praksis at Havnestyret kun unntaksvis informeres eller konsulteres ved høringsuttalelser, da disse
ikke er formelle vedtak. Slik praksis bør diskuteres i styret og endringer bør vurderes.
Et vedtak med hjemmel i havne og farvannslovens § 27, kan påklages etter bestemmelser i
forvaltningsloven. Havnestyret vurderer da vedtaket mot de innspill som klager fremfører. Havnestyret kan
dermed omgjøre havnefogdens vedtak (klager gis medhold), eller vedta seg enig i vedtaket, og sende saken
videre til endelig behandling og avgjørelse hos Kystverket som er overordnet myndighet etter havne og
farvannslov.
Når det gis uttalelser, gjøres det ikke et vedtak som kan påklages. En uttalelse er havnemyndigheten
innstilling til hva som senere vil kunne tillates i et senere vedtak.
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For HIS brygge er det avgitt en uttalelse der småbåthavnen ønskes begrenset. Reguleringsplanen vedtatt av
Bystyret åpner for langt større utnyttelse, enn uttalelsen. Før tiltaket kan iverksettes må der konkret søkes
om tillatelse til havnemyndighet om tiltaket.
Havnestyret må derfor diskutere saken i noe detalj og sikre at fremtidig vedtak speiler havnestyrets flertall i
saken.

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

40/17 Eventuelt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-198
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
08.11.2017

Saknr
40/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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Delegerte saker

side 12 av 12

