ARENDAL KOMMUNE
Arendal Havn KF

Møteinnkalling
Havnestyret Arendal Havn KF
Dato:
Tid:
Sted:

14.11.2018
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
Leder i utvalg
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Politiske saker

18/22 Virksomhetsplan 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-475
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
18/22

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar Virksomhetsplan Arendal havn KF 2019, og ber Bystyret om
godkjenning.

Vedlegg
Sammendrag
Organisering av havnens totale virksomhet bør gjennomgås i 2019.
Det bør utredes om småbåthavner og Gjestehavn bør utskilles som egne aksjeselskap
underlagt Bystyret som generalforsamling, og med havnestyret som selskapet styres og
havnefogd som daglig leder.
Et annet alternativ er å vurdere et tettere interkommunalt samarbeid med nærliggende
gjestehavner.
Utleie av bygg til restaurantnæring og badeanlegg er ikke innenfor gjeldene definisjoner av
havnevirksomhet. Dette bør derfor vurderes overført fra havn til eiendomsforetaket i et
makeskifte.
De investeringer som havn har gjort via havnekassen, kan og må makeskiftes med
kommune eller Arendal eiendom KF og tydeliggjøre havnas ansvar for den kommersiell
havnedriften under lagt havnekapital. Endringer må godkjennes av Kystverket.
Endret organisering og avklaring av ansvar vil trolig tvinge seg frem og vil gi nødvendige
avklaringer mot havne og farvannslovens § 4. Vil gi anledning til å utbetale utbytte fra
småbåthavner og gjestehavn, og etablere et tydeligere skille for havne virksomheten i tråd
med gjeldene lov, og avlagte forvaltningsrapporter.
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Et tettere samarbeid eller sammenslåing av den kommersielle havnevirksomheten i sør bør
utredes i 2019. Dette bør gjøres i lys av Regjeringens havnestrategi, og i lys av foreslåtte
strukturendringer blant havnene i sør, der Kristiansand og Mandal er anbefalt å slå seg
sammen.
En mulighet er å tings innskyte verdiene i havnekassen i et felles havneaksjeselskap i sør
som betaler utbytte til eierne basert på de verdier som er skutt inn.
En slik utredning bør starte med et politisk initiativ og en bestilling til havneforetaket om
utredning av alternativer og anbefaling av.
Bakgrunn (Fakta)
Arendal bystyre vil ha samme innsyn og samme prinsipp om mer-offentlighet 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.

Frist for rapportering av virksomhetsplan er satt til 3 jan 2019. Planen ligger vedlagt.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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18/23 Fiskemottaket ny kai/redskapsbu/bøteloft.
Redusert tilskudd fra KYV – økt investering og låneopptak
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-476
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
18/23

Havnefogdens forslag til vedtak
Prosjektet i Barbu er budsjettert 18,7 mill.
Kystverket aksepterer tilskudd inntil 35% for kun 17,7 mill kr av investeringen.
Dette medfører redusert tilskudd på kr 590 170kr som må finansieres gjennom økt
låneopptak.
Uforutsette utgifter utgjør 380 000 kr.
Arendal havnestyre viser til saksfremlegget og ber Bystyret om å godkjenne økt låneopptak
med kr 980 000kr for etablering av ny fiskerikai/redskapsbod/bøteloft i Barbu.

Vedlegg
P sak 2 Vedlegg 1 fra Kystverket- Utbetaling av tilskudd Barbu fiskerikai Arendal kommune
Aust- Agder Fylke
Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Investering i ny kai/ redskapsbu/ rehabilitering fiskemottaket Barbu er vedtatt av Arendal
Bystyre innenfor en investeringsramme på 18,7 mil kr.
Kystverket (KYV) har etter søknad akseptert å gi tilskudd inntil max 6 545 000kr eller 35%
dekning av godkjente utgifter.
I brev av 21.08.2018 bekrefter KYV å ville dekke 35% av 17,7 mill kr som utgjør 5 954 830.
(KYV dekker ikke utgifter til redskapsbu / bøteloft og avkorter fra max tilskudd med
590 170kr). Som må dekkes inn ved økt låneopptak.
I tillegg er det påløpt mindre uforutsette utgifter inntil 380 000 bla til sikring av kaifront for
truck, maling av redskapsbua mm.
Inndekning av kostandene gjøres gjennom leiebetaling fra Arendal fiskemottak, som
disponerer bygg og kaier gjennom egen avtale.
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Arendal fiskemottak har i tillegg gjort enkelte direkte investeringer på eiendommen.
Ny kai for fiskeflåten er nå etablert i Arendal. Under oppføring er redskapsbu og bøteloft på
240 kvm som forventes ferdigstillt per januar 2019.
Ikke inntatt i prosjektet: Landstrøm:
ENOVA har tildelt Arendal havn 1,4 mill kr til støtte for å etablere landstrøm til fiskeflåten
Dette føres som eget prosjekt.
Prosjektet er budsjettert slik:
Utgifter
18 700 000
Finansiering:
Refusjon Kystverket
6 545 000
Låneopptak
12 155 000
Endring i finansiering. Bystyret bes godkjenne økt låneopptak på ca 980 000, der 590 000 er mindre
tilskudd fra staten.
Tabellarisk oppsett:

P 11460
P 11460

Budsjettendring:
Redusert tilskudd fra Kystverket
Økt låneopptak

Red.
Økte
utgifter/økte
utgifter/red.inntekter inntekter
590 170
590 170

Men siden det i tillegg er et merforbruk (etter korrigeringsbilaget jeg sendte i dag) på
196 521,må det bes om mer midler og tabellen kan da settes opp slik (låneopptak i hele tusen):

P 11460
P 11460
P 11460

Budsjettendring:
Redusert tilskudd fra Kystverket
Barbu fiskerikai - uforutsett
Økt låneopptak

Red.
Økte
utgifter/økte
utgifter/red.inntekter inntekter
590 170
380 000
970 170

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Utgifter til økt låneopptak dekkes gjennom leieinntekter.
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Alternative løsninger
Konklusjon
Fiskerne og fiskeindustrien i Arendal har fått et fremtidsrettet mottak for fisk og skalldyr.
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Meldingssaker
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Referatsaker
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Orienteringssaker

72/18 HMS gjennomgang hendelser per nov 2018
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-465
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
72/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg
Sammendrag
24 okt 2018: Grunnberøring under buksering av vrak ved hovedkai. Ingen skader
27 sept 2018: nesten ulykke. Gående foran hjullastere under losseoperasjon
- tiltak bedre merking. Større aktsomhet under operasjoner
12 okt 2018: Personskade i kne. Ved ombordstigning i hjullaster ble det tråkket feil, og kneet
ble skadet. Vedkommende får medisinsk oppfølging av lege.

Bakgrunn (Fakta)
Havnestyret oppdateres på relevante hendelser i hvert styremøte.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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73/18 Økonomi
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-466
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
73/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Vedlegg

Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Havnestyret gjør en gjennomgang av økonomisk status til havneforetaket i hvert møte.
Xledger Budsjett er nå korrigert per endringer i tertial rapport 2.
Samlet forventet overskudd fra driften 2018 er budsjettert til 4,2 mill kr ved årsslutt.
HAVN: Høy aktivitet, god inntjening, flere nye kundeprosjekter gjennomført. Nye
kundeprosjekter og intensjonsavtaler pågår.
SMÅBÅT: ledige plasser – reduserte inntekter- forventet underskudd ved årsslutt.
6 rettighetsplasser ( a 150 000kr) i Barbubukt ble solgt i 2017, og beløpet brukt til økt
nedbetaling av lån, disse kjøpene har blitt reversert i 2018. En kostand på 900 000 er derfor
ført mot drift småbåt 2018, og medfører et forverret årsresultat for småbåt.
GJESTEHAVN: Forventet underskudd på drift – forsikringsutbetaling for bassengknekk ikke
mottatt. Fakturering for restaurantbygg og deler av Arendals uka ikke ført per innkalling til
møtet
Generelt:
Organisering av havnevirksomheten har i det siste vært gjenstand for forvaltningsrapporter,
advokatutredninger, behandlinger i flere styrer, utvalg og Bystyret. Kystverket har senest i
juni 2018 gjort konkrete vurderinger og avklaringer vedr ansvarsområdene som i dag
forvaltes av Arendal havn.
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Havnestyret bør på denne bakgrunn, og senest våren 2019 gjøre en strategisk tilnærming til
organisering av all havnevirksomhet.
Er dagens organisering som kommunal foretak optimalt?
Er dagens ansvar tillagt havn innenfor gjeldende regelverk?
Hvilke endringer bør vurderes og kan gjøres?
Vil annen organisering inkl vurdering av selskapsform, avklaring av ansvarsområder,
avgrensingen mot gjeldene lovverk kunne være fordelaktig og til gunst for eier, og bidra til
bedre måloppnåelse, bedre økonomisk resultat, utbytteadgang og kontroll med
virksomheten?
I slik vurdering bør det ikke legges for mange inngående premisser eller begrensinger, men
gis et åpent mandat for å sikre at havnen er best mulig organisert og optimalisert for sine
oppgaver og det ansvar Bystyret velger å legge til havnen.
Politisk kontroll må sikres.
I vurderingene vil det å skille ut deler av havnens virksomhet som egne aksjeselskap,
samarbeid på tvers av kommune grenser, Interkommunal organisering bli aktualisert.
Havne organisasjonens sammensetning, kompetanse og størrelse må også vurderes
nærmere
i lys av organisering av selve havnen- da det forventes økt arbeidsmengde.
Total kaikapasitet ved hovedkai er under sterkt press i perioder.
Årsakene er økt trafikk, økt godsmengde, større skip, press på operasjonstider (støy,
naboklager mm). Havnen er i dag svært sårbar for teknisk driftsavbrudd, og må øke
investeringer
i håndteringsutstyr fremover. Investeringsplanen inneholder derfor forslag om slike
investeringer for å styrke havnedriften.
MVA for Arendal Spirit LLC
Havnen må kreve merverdiavgift for tjenester levert til Arendal Spirit LLC. (se egen
orienteringssak 5): Saken er informert til leietaker Teekay.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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74/18 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-467
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
74/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Vedlegg
O sak 3 vedlegg 4 Prosjekt vaskehall A40-1 Fasade Nordøst og Sydvest
O sak 3 vedlegg 5 Prosjekt Vaskehall A40-2 Fasade Nordvest og Sørøst
O sak 3 vedlegg 6 Prosjekt Ny vei Arendal havn Innspillsliste_kortversjon
O sak 3 vedlegg 1 Prosjekt vaskehall A10-1 Situasjonsplan
O sak 3 vedlegg 2 Prosjekt vaskehalA20-1 Plan 1. Etasje
O sak 3 vedlegg 3 Prosjekt vaskehalA30-1 Snitt A og B
Sammendrag
 Asfaltering 6000m2 / Tilrettelegging infrastruktur ny kunde sluttført.
Området er tatt i bruk som saltlager.


Kontorbygg Eydehavn. Prosjekt 11458
(Nye tegninger forventes klare til og vil bli presentert i møtet).



Ny vei Havn – FV 410. Innspillsliste er vedlagt
Utrednings arbeid pågår Forberedt sak til politisk behandling vil ta noe tid :
Viktigheten av å holde prosjektet «varmt» på politisk nivå – understrekes.



Strøm/vann/Lys Småbåthavnene i Barbu, Kuviga og Bekkevik.
Bekkevik henger litt etter pga avklaringer med AE om fremførringstrase for strømmen.
Ferdigbefaring oktober 2018.



RS i Barbu: Tilbud og avtaleforslag oversendt. RS har respondert og forhandlinger
om betingelser pågår. Avventer snarlig avklaring.
Anbudsbefaring gjøres mandag 12 november, havn er prosjektleder, planen er at RS
selv finansierer ombyggingen og leier basert på en «as/is - bareboat» avtale.
Tidligste oppstart ombygging vil være 1 februar og ferdigstillelse sommer 2019.
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Nytt småbåthavn administrasjonssystem
Havneweb er valgt. Annen tilbyder har varslet mulig klage til KOFA.
Avventer kontrakts signering til neste uke.



Vaskehall/ verkstedbygg Eydehavn. Prosjekt 11458.
Se egen orienteringssak.

Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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75/18 Avslutning kontrakt masseuttak Eydehavn – status videre
håndtering av saken
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-468
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
75/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret legger til grunn at kontrakten om masseuttak på Eydehavn avsluttes 31 12
2018, og vil ta tilbake disposisjonen fra denne dato.
Havnestyret aksepterer ikke begrensinger eller å bli påført mulig økonomisk tap basert på
udokumenterte påstander.
Havnestyret vil allikevel arbeide for å finne en minnelig forhandlings løsning utenfor
domstolene, gjennom forhandlinger.

Vedlegg
Sammendrag
Arendal havn vil forsøke å finne en forhandlingsløsning. Det innebærer at utskutte masser
kjøpes fra AAJ, for videresalg til 3de part. Kjøpet blir dermed en forskuttering.
Det ligger en risiko for at dette kan ta tid.

Bakgrunn (Fakta)
Arendal havn (AH) har kontrakt med Aust Agder Jernmalmgruber As (AAJ) datert 021111.
Avtalen utløper 31.12.2016, med en opsjonsperiode frem til 31.12. 2018.
Avtalen regulerer forholdet mellom partene der AH vil ha utsprengt arealer raskest mulig og
AAJ vil forestå dette arbeidet. AAJ tilkommer verdien ved salg av utsprengt og knust stein.
Utfordringen er nå 2 delt:
1. AAJ påstår at det i prinsippet foreligger en enighet om et addendum, selv om slikt
dokument ikke er underskrevet av partene.
2. AAJ ber om å bli kompensert for de masser og det varelager av stein som ligger igjen.
Partene har i møte den 6 nov avtale om slik fremgangsmåte:
 Hver part oppnevner en takstmann til å vurdere verdiene av massene som ligger
utsprengt.
 Det gjøres en innmåling av massene / type masse.
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Partene forhandler om pris for massene, der AH overtar disse og AAJ avslutter sitt
engasjement.
Det fremforhandles et grunnlag for kjøp av felles eiet Telestack.

Løsningen fordrer at havnestyret aksepterer å kjøpe ut massene, og Telestack for å unngå
en rettslig konflikt.
Slik løsning er primært en midlertidig finansiering , da massene senere vil bli solgt videre dog
snarest mulig.
Til AH fordel taler:
 AH ble i 2015 ble tilbudt å kjøpe tilsvarende sorteringer til en anslått pris.
 Gjeldene kontrakt gir AH anledning til å kjøpe masser til utfylling i Bukkevik for den
kostnad AAJ har hatt med å skyte disse ut.
 AH kan kreve opprydding for AAJ kost.
Til AAJ fordel taler:
 AAJ betaling for å klargjøre områdene er steinmasser. Varelageret har en verdi
Vurdering av priser/ forhandlingsrom.
AAJ hevder at det skal være til sammen 90 000 tonn steinmasser:
En enhetlig markedspris er vanskelig å fastsette, men et snitt vil trolig være rundt 30kr per
tonn. (Dette er ren spekulasjon fra havnefogd).
Motpartens krav vil da trolig kunne være stort 2 700 000kr for stein, og 300 000 for
Telestack.
Til sammen 3 mil kr.
Følgende tilnærming fra vår side anbefales:
Vi er i 2015 tilbudt fraksjoner 0 -32 og sprengstein for kr 10 per tonn. Videre er vi tilbudt
fraksjoner 0-60 sortert for 42,5 per tonn.
(Dette gir anslagsvis 130 000kr for 0-32, 272 000kr for 0-60. Sprengstein er i uviss mengde
men trolig opp mot 40 000tonn).
Til sammen vil da verdien av dette være 1 204 000kr.
Telestacken bør takseres men anslår ca 250 000.
Samlet verdi (forskuttering) vil da være 1 454 000kr.
(Alternativt kan vi heve at sprengsteinen er et resultat av vår forsering i 2013/2014 men dette
er vanskelig å dokumentere).
En økonomisk løsning vil trolig finnes mellom disse punktene.
En kort oppdatering på tidslinje som gjelder addendumet:
18 nov 2017: Nytt revidert forslag til addendum mottatt fra AAJ. Ber om møte og avklaringer.
05 jan 2018: møte: Addendum avvist – flere endringer kreves. Signatur på avtale kreves.
Møtereferat
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14 feb 2018: mail til AAJ om manglende aktivitet og fremdrift. Besvart 16 feb 2018.
17 juni 2018 møte: AH ba AAJMG/KLP frivillig om å frigi området. Møtereferat.
22 jun 2018: mail AAJ: Det påstås første gang en avtalt rett for AAJ til å forlenge frem til
30.06.2019.
22 jun 2018: påstanden avvist fra AH.
9 aug 2018: Havnestyret sier opp avtalen pga manglende aktivitet som er mislighold ihht til
avtalens § 3.
20 aug 2018: AAJ påstår nå å ha avtale om utløp 30 juni 2020.
28 aug 2018: Partene møtes på Ordfører kontor. Ingen avklaring.
4 sept 2018: AH tilbyr AAJ en sluttavtal stor ca 400 000kr.
06 nov 2018: AAJ representert ved advokat Thor Bendik Berg og A Kjerland møtes på
Ordfører kontor. Ingen enighet oppnådd.
AH har i september 2018 tilbudt AAJMG/ KLP en sluttavtale som innebærer kjøp av masser
vest for Nitridveien for kr 100 000, samt utkjøp av felles Telestacker for kr 300 000.
Partene har gjennomført møte m Ordfører 28 aug og 6 nov 2018 i et forsøk på finne en mulig
forhandlingsløsning.
Kontrakten av 021111 sier følgende om uttaksrettigheter for AAJMG/ KLP:

Iht avtalen skal altså deler av de uttatte massene disponeres til utfylling av Bukkevika.
Avtalen viser til at partene skal inngå avtale om hvilke masser som skal disponeres for
Bukkevika, og at AH skal betale selvkost for disse massene (utdriving, transport og utfylling).
Det er ikke inngått noen spesifikk avtale om hvilke masser som skal disponeres til utfylling av
Bukkevika.
KLP ved tidligere daglig leder Ole Røsholt har tilbud AH kjøp av masser til angitte priser.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Masseuttaket på Eydehavn må fortsette, for å unngå økonomisk tap, imøtekomme
intensjonsavtaler og videreføre en positiv utvikling av havnen på Eydehavn.
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76/18 Vaskehall verksted Eydehavn Prosjekt 11458 endring
investeringsramme
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-469
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
76/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar å bygge vaske/ verksted/verktøy hall for inntil 1,9 mill kr på
Eydehavn, mot opprinnelig budsjett 1,0 mill kr.
Finansiering gjøres ved øke investeringsprosjekt 11458 fra opprinnelig 1,0 MNOK, og
benytte fond.
Endringen medfører ingen endring i total låneramme.

Vedlegg
Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
- Vaskehall/ verkstedbygg Eydehavn. Prosjekt 11458
Godkjent budsjett 1 000 000kr.
Opprinnelig planlagt etablert sammen med nytt kontorbygg for reduserte bygge kostander.
Innspill og møter med tillitsvalgt og ansatte har medført endringer i planene , og ønske om
separat plassering og ønske om tilleggs funksjoner for økt effektivitet og bedre HMS.
Endringen medfører etablering av egnet verksted/verktøystilbygg, lager for kjemikalier og
smøreoljer samt drivstofftanker i tilknytning til vaskehall.
Anbefaling om å etablere et eget tekn. rom + korrigert funksjonalitet i vaskehallen.
Opprinnelig godkjent budsjett 1 000 000kr.
Tilbygg verktøy/verksted- og teknisk rom, ventilasjon, varmekabel i plate, betongelement i
sokkel, får en forventet økt investering på 0,9 mill kr til en forventet total kostnad på 1,9 mill
kr + mva.
Endringene gjør bygget bedre og mer relevant for utleier til 3de part mot betaling av leie.
Finansiering for resterende 900 000kr foreslås benyttet fra etablerte fond.
Byggestart estimeres til 1 des og ferdigstillelse mars 2019.
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Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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77/18 Kittelsbukt/Pollen forurensingstildekking høst/vinter
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-470
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
77/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.
Arendal havnestyre vil legge til rette for prosjektet gjennom å fremføre strøm til Steinkaia, og
vil bidra økonomisk til at sluttføring ved Bystranda og i Kittelsbukt fremstår mer innbydende
med skjellsand etter avsluttet tildekking.

Vedlegg
O Sak 6 vedleggTilbud utlegging skjellsand - Arendal Havn
Sammendrag
Prosjektet er startet med dykker opprydding i Kittelsbukt.
Skjellsand fra Farsund vil bli omlastet på Vindholmen.
Tildekking i Kittelsbukt vil pågå i perioden 12 nov – 31.des. Kittelsbujt blir fysisk stengt for
skipstrafikk
Mudring ved Langbrygga/ Hotelbrygga gjennomføres før jul.
Pollen stenges fra 31.12.2018.
Arbeider antas ferdig mid/nd februar 2018
Trafikkbegrensinger på sjø er varslet lokalt gjennom media.

Område for tildekking
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Bakgrunn (Fakta)
Arendal kommune skal dekke til sjøbunnen i Pollen og Kittelsbukt med et ca. 40 cm tykt lag
med sand. Dette gjøres for å hindre at miljøgifter skal spres i sjøen og til organismene som
lever der.
Miljøgiftene på bunnen er fra tidligere utslipp. I dag er slike utslipp sterkt redusert og det
jobbes stadig med å redusere aktive kilder.
Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for rydding av forurenset sjøbunn langs
norskekysten. Samtidig er dette tiltaket et viktig bidrag i kommunens miljømål om at
bunnsedimenter ikke skal være til hinder for friluftsliv, fiske og havnedrift.
Arbeidet i Arendal starter i 2018 og skal pågå frem til våren 2019.
Virkninger for havn.
 Flytebrygge i Kittelsbukt (ASF) demonteres nov 2018 og re-etableres våren 2019.
Dekkes av prosjektet.
 Deler av gjestehavna blir utilgjengelig og fartøy flyttes i perioden 12-23 nov.
 Kabler for 230V / 80 A legges permanent frem til knekkpunkt Steinkaia/Kallevigs
brygge for lekter. Inndekning ved salg av strøm.
 Skjellsand skal legges til 4 meter dybde i Pollen. Dekkes av prosjektet.
 Skjellsand legges i gjestehavnsområdet og Kittelsbukt.
Antatt kostnad ca 100 000kr dekkes delvis gjennom investeringsmidler havn.
 Det skal mudres ved hotellkaia før tildekking.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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78/18 Vindholmen. Havns engasjement og muligheter
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-471
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
78/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg
Sammendrag
Arendal havn kan ikke benytte havnekapital til investeringer i småbåthavner eller offentlige
brygge på Vindholmen eller andre steder.
Bakgrunn (Fakta)
Arendal Fossekompani skal bygge ut området på Vindholmen til boliger.
De områdene som berører havn er primært småbåtanlegg, offentlige kaifronter og område
for fremtidig fergeanløp.
Flere av strandområdene forutsettes regulert til og må dermed overdras til offentlig eierskap.
Utbygger har forespurt Arendal havn om mulighet og vilje til å overta ansvaret for offentlige
havneområder. Alternativt at havneforetaket står for utbygging og drift av småbåthavn,
offentlige brygger allmennyttige formål.
Arendal havn KF viser til lov om havner og farvann § 4 definisjoner, der småbåt og brygger til
annet uspesifisert offentlig formål ikke er omfattet av havnekapitalbestemmelsene.
Videre vises til Forvaltningsrevisjonens rapport vedr havnevirksomheten fra desember 2016,
og Kystverkets avklaring av havneformål datert 28.06.2018.
Sitat:
2.2 Kommunale gjestehavner og småbåthavner
Når det gjelder kommunale småbåthavner og gjestehavner, blir havnedefinisjonen
avgjørende. Selv om det er vanlig å bruke uttrykket «havn» om slike anlegg, er det klart ut fra
forarbeidene til havne- og farvannsloven at disse anleggene ikke skal anses som «havn» i
lovens forstand.1 Havnedefinisjonen tar sikte på havner hvor det foregår næringsvirksomhet.
Havnekapitalen kan dermed ikke benyttes til investering i og drift av kommunale
småbåthavner og gjestehavner.
1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-75-2007-2008-/id519552/sec1 side 151 og 152
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Kystverket praktiserer imidlertid et unntak fra dette, og det gjelder anlegg som var etablert før
havne- og farvannsloven av 2009 trådte i kraft. Under den tidligere loven kunne kommunale
småbåthavner være omfattet av havnekapitalen. Kystverket praktiserer
havnekapitalregelverket slik at disse anleggene fortsatt kan forvaltes med havnekapitalmidler
forutsatt at de ikke utgjør en byrde for havnekapitalen. Havnekapitalen kan imidlertid etter
Kystverkets mening ikke nyttes til
å drive serveringssted slike steder. Det samme gjelder etablering og drift av badeanlegg.
Sitat slutt.

På forespørsel om Arendal havn kan prosjektere, bygge og etablere småbåthavnene mot
betaling, vises til NOU fra 2018: Konkurranse på like vilkår:
Arendal havn KF er ikke skattepliktig, og har gjennom konkursbeskyttelse anledning til å låne
på særlig gunstige rentevilkår.
Det vil være en urimelig konkurranse for et etablert privat marked og aktører dersom et
kommunalt foretak tilbyr produkter og tjenester på slik bakgrunn.
Fergeleier vil være omfattet av havnedefinisjonen og dermed havnekapitalreglene.
Arendal havn KF sitt engasjement på Vindholmen må derfor begrenses til fergeleiet, med
tilhørende fasiliteter.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Arendal havn kan ikke benytte havnekapital til investeringer i småbåthavner eller offentlige
brygger på Vindholmen eller andre steder.
Arendal havn KF kan og ønsker å engasjere seg i etablering av fremtidig fergeleie på
Vindholmen og andre steder.
Det kan være gunstig å etablere de offentlige småbåthavnene i Arendal som et eget
aksjeselskap. Dette vil gi muligheter til å operere i slikt marked, og gi eier anledning til
utbytte.
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79/18 Elektrodetomta forurensingsopprydding oppstart prosjekt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-472
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
79/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret starter arbeidet med opprydding av Elektrodetomta, Eydehavn i tråd med pålegg
fra klif (nå Miljødirektoratat) datert 17.05 2015. Opprydding må være utført innen 2020.
Arendal havn tar ansvar for prosjekt gjennomføringen, utlysning og dialog med
Miljødirektoratet. Kostandene til forurensings oppryddingen deles likt mellom Arendal havn
og Arendal eiendom KF.

Vedlegg
O sak 8 vedlegg 2 fra Klif 2015 24 des tiltak elektrodetomta Eydehavn
O sak 8 vedlegg 3 avtale vedr alternativ tomt for Panterra rev6
O sak 8 vedlegg 1 Tiltaksplan 2013 Elektrodetomta
Sammendrag
Elektrodetomten 15 daa nord for Nitridveien er sterkt forurenset og må ryddes innen 2020.
Asplan Viak As er forespurt om utarbeide anbudspapirer for utlysning av opprydding.
Planlagt fremdrift;
Utlysing medio desember, frist 1 februar, avklaring/evaluering medio februar, bestilling 1.
mars oppstart oppryddings arbeider 01.05.2019.

Bakgrunn (Fakta)
Elektrodetomta utgjør ca 15 daa, beliggende Nord for Nitridveien. Området er sterk
forurenset.
Se vedlegg 1.
Klif (senere Miljødirektoratet) gav 17.05.2015 tillatelse til å utsette opprydding i inntil 5 år.
Se vedlegg 2.
Det må fremlegges en plan for gjennomføring og oppryddingen må være gjennomført innen
2020. Pålegget fra Miljødirektoratet er gitt til Arendal kommune og er et ansvar for
kommunen.
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Det forurensede området på 15 daa ble i 2010 solgt fra Eydehavn vekst AS (EVAS) til
Panterra as.
Resterende del av EVAS arealer ( syd for Nitridveien) ble kjøpt av Arendal havn i 2011 for 30
mill kr.
(EVAS ble lagt ned samme år. Rest eiendommer inkl Panterra tomt ble tilbakeført til Arendal
kommune og senere overført til Arendal eiendom KF ved etablering av dette KF).
Pga kostnadene til forurensingsopprydding, måtte alternativ tomt tilbys Pantarra. I 2012 ble
opprydding estimert til ca 25 mill kr.
Arendal havn / Arendal kommune / Arendal Eiendom KF tilbød Pantarra alternativ tomt på
eiendom kjøpt og eiet av Arendal havn, 10 daa etablert på fjellgrunn syd for Nitridveien.
Arendal havn skal i fremtiden benytte hele arealet til fremtidig havne og industriareal og tar
derfor ansvar for prosjektgjennomføringen. Totalkostnaden for opprydding skal deles med
Arendal Eiendom KF med 50% på hver.
Arendal havn søkte og fikk utsatt forurensingsopprydding av området frem til 2020.
Asplan viak har utarbeidet forprosjekt og klassifisert massene (se vedlegg).
Asplan viak vil bli forespurt om å utarbeide en utlysning av arbeidet som gjennomføres som
offentlig innkjøp.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Siste del av opprydding av gammel forurensing på Eydehavn.
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon

side 29 av 33

80/18 Møte plan 2019 / Årshjul 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-473
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
80/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre viser til saksfremlegget og fastsetter disse dato for ordinære møter 2019.

Vedlegg
Sammendrag
Havnestyret avholder følgende ordinære styremøte i 2019:
Ons 16 jan
Ons 13 feb (Vinterferie uke 8)
Ons 20 mar
Ons 24 april
Ons 15 mai
Ons 12 jun
Ons 21 aug
Valg sept / Bystyret konstituerer 10 okt
Ons 23 okt
Ons 20 nov
Bakgrunn (Fakta)
Havnestyret avholder sine møter onsdager uken før Bystyrets ordinære møter.
Møtedatoer er vurdert mot rapportering årshjul og de frister som der fremkommer.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
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Alternative løsninger
Konklusjon

side 31 av 33

81/18 Eventuelt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-474
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
14.11.2018

Saknr
81/18

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
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