ARENDAL KOMMUNE

Møteinnkalling
Havnestyret Arendal Havn KF
Dato:
Tid:
Sted:

15.01.2020
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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Godkjenning av sakskart
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Politiske saker

20/1 Virksomhetsplan 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-54
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
20/1

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar Virksomhetsplan Arendal havn KF 2020, og ber Bystyret om
å godkjenne planen.

Vedlegg

Sammendrag
Organisering av havnens totale virksomhet bør gjennomgås i 2020.
Strategiplanen rulleres 2020.
Et tettere samarbeid eller sammenslåing av den kommersielle havnevirksomheten i Agder
bør utredes i 2020. Dette bør gjøres i lys av Regjeringens havnestrategi, og i lys av foreslåtte
strukturendringer blant havnene i sør, der Kristiansand og Mandal nå slår seg sammen.
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 10 jan 2019. Planen ligger vedlagt.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
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Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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Meldingssaker
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Referatsaker
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Orienteringssaker

1/20 HMS gjennomgang hendelser siste periode.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-43
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
1/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg
Sammendrag
Støy fra havnevirksomheten har vært gjenstand for media omtale den siste tiden.
Problematikken er belyst for Formannskapet (5 des19), Planutvalget (11 des19) og skal
presenteres for Bystyret i 2020.
Det er mottatt 2 klager siden forrige havnestyremøte. Begge gjelder støy.
16 des 2019: Klage på støy fra beboer Heggedalsbukta ved lasting av Tømmer AT-skog
Pinnen. Klager kontaktet og bedt om å kontakte kaieier AT skog
23.des 2019: Klage på arbeid/støy ved hovedkai ifm lasting av veisalt. Klager har fått skriftlig
svar vedr regelverket. Det var gitt dispensasjon for arbeidene.
Nytt avviksrapporteringssystem.
Kommunen tar i bruk QM+ i første kvartal 2020. Arendal havn planlegger innføring av
QMplus parallelt
Mekkeklubben
Arendal havn har fristilt et telt og stilt dette til disposisjon for Mekkeklubben vinter/vår 2020.
Partene er innforstått med at dette er et midlertidig opphold.
Gjestehavna:
Klage fra vinterbeboere i båt i gjestehavna vedrørende
- manglende renhold i dusjer
- mistet tilgang til søppelbod
-parkeringstillatelse ikke utstedt til båtbeboere høst/vinter 2019.
- manglende samarbeid / kommunikasjon med havnesjef.
Se egen beskrivelse under O/Sak 3 Prosjektgjennomganger.
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Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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2/20 Økonomi
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-44
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
2/20

Havnefogden forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning.

Vedlegg
Sammendrag
ØKONOMI samlet/generelt:
Høy aktivitet – og god inntjening fra den ordinære havnedrift.
HAVN: Stor aktivitet, overskudd.
Overskudd per årsslutt ca 3 mill kr. Vil reduseres.
Største poster: Inntekter ca 28 mill kr / budsjett 18 mill kr (mer enn budsjett)
Leieinntekter areal Eydehavn 1 mill
Utleie maskiner ca 1,3 mill
Strøm til skip 1 mill kr
Div tjenster 1,3 mill
Anløpsavgifter 0,3
Største poster: Utgifter ca 22 mill/ budsjett 17 mill kr ( mer enn budsjett)
Kjøp fra private 3,1 mill kr (hjullastere, medlemsavgifter, innleie av personell, vedlikehold av
bygg, rekrutering, bygg)
Strøm til skip 1,3 mill
Vedlikehold maskiner 0,5 mill
SMÅBÅT: Lavere inntekter- mye ledige plasser
Forventer et lite underskudd ved årsslutt.
GJESTEHAVN:
Inntekter ca 3,2 mill kr / budsjett 3,0 mill kr
Utgifter ca 3,7 mill/ budsjett 3,0 mill kr
Underskudd per 13/11 ca 0,7 mill kr.
Største poster: Utgifter ( mer enn budsjett)
Lønn 0,25 mill kr
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Strøm 0,1 mill kr
betalings app Tempe 0,1 mill kr
Innredning/utstyr restaurant 0,2 mill kr
RISIKO/UKJENT/ANNET:
1. Voldgiftssak utfall ikke forkynt
2. Mulige tap på fordringer

Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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3/20 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-45
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
3/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar havnefogdens orientering til etterretning.

Vedlegg
Sammendrag

HAVN


Ny vei fra Havn – FV 410
Status reguleringsarbeid: Planutvalg informert: 13 Nov 2019.
Planen konsekvens utredes – førstegangsbehandling planutvalg 26 feb 2020
Anslått kostnad 80mill +/- 40% – spleiselag AK – AAFK.
Reguleringsplanen inneholder forslag om nye havne og industriarealer på
Ulleråsen ca 40 daa og «Hotellheia» ca 30 som foreslås regulert til havne og
industriformål.
Endelig vedtak vår 2020 – anbudsrunde 2020- oppstart arbeider 2020/2021:
Det er inngått intensjonsavtaler om nyetableringer– der ny vei utenom
Eydehavn sentrum inngår som forutsetninger i avtalene.
Havnestyret vil fortsatt måtte jobbe politisk – slik at ny vei er forankret politisk
- der et sammenslått Agder skal tre inn som avtalepartner fra 01.01.2020



Nytt kontorbygg Eydehavn- under oppføring.
(Prosjekt 11410 – investeringsramme 12,4 mill ex interiør (ref vedtak
havnestyret 24 april 2019). Forventes klart mai/juni 2020.
Prosjektet har en finansiell underdekning – og det må derfor fremmes sak til
bystyret om økt investering per 1 tertial. (tallene er ikke tilgjengelige i Xledger
ved skriving av saken- og fremmes senere)

side 14 av 44



Elektrodetomta forurensingsopprydding innen 2021. Kostnadsramme ca 20
mill kr.
Deling av kostand mellom AEKF og AH. Vei må etableres til setlingstanker tilh
Fiven as.
Tilsynsansvaret for oppryddingsarbeider er overført fra Miljødirektoratet til
Fylkesmannen. Pålegg om opprydding innen 2021. Intet svar mottatt fra
Fylkesmannen.
Første anbudsrunde gjennomført- trukket av AH grunnet usikkerhet i
kostnadsestimater. Ny anbudsrunde gjennomføres desember. All usikkerhet knyttet
til deponi tas nå av AH. AV er engasjert som konsulent. Oppstart arbeider vår 2020antatt ferdigstillelse høst 2020.



Masseuttak Bukkevik. Voldgift pågår
Tidligere kontraktør Aust Agder Jernmalmgruber (AAJ)/ Klodeborg pukkverk
– krever 6,5 mill kr for utskutte og påliggende masser i området.
AH (ikke eget rettssubjekt) har inngitt motkrav på ca 1 mill kr for manglende
opprydding etter gjeldene kontrakt.
Behandlet i Voldgiftsretten 23-24 oktober 2019 og 7 nov.
Sakskomplekset er omfattende- ny behandling i Voldgiftsretten vil være ny
befaring
i uke 3 – og 1 dag med ytterligere behandling i uke 4. En voldgiftssak kan ikke
ankes.
Kravet fra motpart gjelder bla
- Påstand om at et ikke avtalt og underskrevet addendum – skal gjøres
gjeldene og gi rett til fortsatt drift i området etter avtalt kontrakts avslutning
31.12.2018.
- Krav om markedspris for gjenværende og etterlatte masser, som Arendal
havn har betalt for å utdrive i 2013/2014. Massene er etter AH oppfatning uten
verdi pga forurensing og representerer en utgift å bli kvitt.
- Påstand om at det er gjennomført at makeskifte i 2014 til utskutte
steinmasser med anslått verdi på ca 2,5 mill kr – med en motytelse tilsvarende
kr 1 000 000 relatert til uttak av andre steinmasser. ( På et sted som AH kan
dokumentere å ha betalt for å få utført i 2017).



Riving/sanering av gamle bygninger Eydehavn.
(Vognhall, Adm. bygg, Skiftestue, Lager(Katedral), Vannverk mm)
Byggene ønskes revet – da de er til hinder for optimal og fremtidig bruk av
området. Bygningene er ikke vernet, men listet på SEFRAK. Riving krever
reguleringsendring. Vi må derfor gjøre et større arbeid knyttet til bla høyder,
støy mm.
Oppstart arbeider Q1 2020. Omfang ca 12-18 måneder. Kostnad ca
500 000kr.
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Infrastruktur Eydehavn
Nye gjerder/ny port Bukkevik (ISPS sikring/ Kjøreport Bekkevik)
Pågår-gjennomføres etter havnebygg ferdig



Avtalte kundeforhold. Kundeprosjekter.
Informasjon gis i møtet- ingen endring. Informasjonen kan inneholde
opplysninger som er omfattet av lovpålagt taushetsplikt. Kunder og potensielle
kundeprosjekter kan være børsnoterte selskaper med krav til kontrollert og
forutsigbar rapportering.
Styret plikter å lukke møter og unnta opplysninger fra offentlighet med
hjemmel som følger av Kommuneloven § 11.5 2 ledd og ikke videre bringe
opplysninger omfattet av lovpålagt taushetsplikt.

Etter kommuneloven § 11-5 2.ledd skal et folkevalgt organ lukke et møte når det
behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt
taushetsplikt. Det betyr at dersom det foreligger en lovbestemt taushetsplikt har
man ikke bare en rett, men også en plikt til å lukke dørene.
Forvaltningsloven § 13 inneholder bestemmelser om slik taushetsplikt. Etter
denne bestemmelsen har kommunen og dens ansatte taushetsplikt om «tekniske
innretninger og fremgangsmåter, samt drift- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår».

HAVN – SANDVIKODDEN TANKANLEGG HIS
Se egen sak: O/Sak 4 ved avslutting av leiekontrakt, og drift i egen regi.

HAVN - FISKEMOTTAK




Fyllekai for større båter – tilrettelegges med skjørt. Antar kostnad ca 200 000
Flytebrygge for RS frivillighet skal etableres før sesongen 2020
Flytebrygge langs dagens kai innerst – for bølgedemping etableres 2020.

HAVN- DIVERSE




Langbryggen
Oppgradering av havne og kai infrastruktur i forkant av parkmessig opparbeidelse
NorConsult er engasjert til å gjennomføre forprosjekt – med kostnad på ca
540 000kr. Anbudsinnbydelse for reparasjon av struktur og estetisk oppgradering av
kaifront med oppstart høst 2020.
Merdø – besøksstrategi Raet nasjonalpark
Egen prosjektgruppe ledet av AAFK.
Behov: bedre tilrettelegging for besøkende til Raet - nytt anløpssted Merdø.
Oppstart prosjekt høst 2019. AH har pekt på NABBEN som mest aktuell for å
etablere ny ankomstbrygge/toaletter/renovasjon for besøkende til Merdø.
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Elektrifisering Kolbjørnsvik
Arbeidet pågår. Totalkostand stipulert til ca 430 000 kr. AAFK dekker 231 000 av
kostnadene. AH andel føres som investeringspost.

HAVN – EL.FERGER – Fergeleier / ladding


Nye utslippsfrie ferger 2022.
Status og fremdrift: Prosjektet kjøres i regi av AAFK. Det er gjort vedtak
i Fylkestinget og Bystyret vedr prosjektet/ prosjektomfanget.
Politisk avklaring fylkestinget og bystyret okt/nov 2019. Gjennomført
Kravet til rutetabell frekvens og kapasitet medfører at dersom 1 ferge tilbys må
denne kunne holde en gjennomsnittsfart opp mot 15 knop.
Prosjektet deles i to deler: Fergene og fergeleiene.
Det vil gjennomføres nå arkitektkonkurranser for Tyholmen, Kolbjørnsvik og
Skilsø med oppstart desember 2019.
Skilsø: Ny reguleringsplan varslet og pågår. Nytt flytende fergeleie medfører
behov for å regulere området. Av/Påstigning plass for buss og parkering
reguleres.
Området skal være trafikkformål og understøtte lokalfergetrafikken. Kostand
regulering antar ca 100 000kr
Kolbjørnsvik: Havn eier areal på Krana, men reguleringsformål til fergeleie,
sykkelskur, ventebu, trafikkformål og understøttelse av lokalfergetrafikken er
ikke godkjent.
Ny reguleringsplan starter med formål om etablering av nytt flytende fergeleie
innerst I Kolbjørnsvik. Utfordringer knyttet til plassen, manøvrering og hvorvidt
eksisterende ferge kan få fast kaiplass. Antar kostnad ca 100 000kr
-

Ventebuer Skilsø, Kolbjørnsvik, Tyholmen
Prosjektet gjennomført 2019. Spleiselag mellom AAFK, AK og Arendal
havn. AH andel avtalt til 250 000 kr av totalkostnad på 1,5 mill kr.
Overskridelser i prosjektet har medført tilleggskostnader for havn på kr
77 000. Samlet investering i ventebuer vil bli kr 324 000.
Drift av buene søkes lagt til Arendal Eiendom KF (uavklart)

SMÅBÅTHAVN


Status
av ca 1535 offentlige utleieplasser er ca 461 ledige. (Ikke utleid)
Betydelig vedlikeholdsetterslep. Behov for oppgraderinger og investeringer.
Kittelsbukt- plan for ny brygge. Reguleringsendring er initiert og pågår.
Tangen båthavn-: henvendelse fra naboer som ønsker å leie plass dersom en
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gammel sti ned til båthavna re-etableres. Det vil bli gjennomført en befaring
i området.


Plan for oppgradering
Det utarbeides en helhetlig plan for oppgradering av småbåthavner. Disse må
være sikre, funksjonelle og egnet for formålet. Arbeidet pågår.

GJESTEHAVN
 Forhåndsbooking av plasser i Arendal gjestehavn
 Klager fra vinterbeboere i båt
 Gjestehavns reglement og betaling (se egen sak)
Forhåndsbooking av plasser i høysesong:
Havnestyret har vedtatt å etablere mulighet for forhåndsbooking av plasser i gjestehavna, basert på
innspill i kundeundersøkelse 2019. ( Argumentene gjentas ikke her)
Det er utviklet en egen app (Marina booking) basert på dagens system med automater i gjestehavna.
Det er i dag kun 10 plasser foran gamle rådhus (Pir 5) som kan forhånds bookes gjennom appèn
Båtfolket har blitt forespurt– om forhåndsbooking og organisering.
80 har kommentert: bla følgende
- Er det virkelig behov for å reservere plass inntil 30 dager før?
- Gebyr for kansellering er ok men ikke 30 dager før
- Hvis man har booket 1 natt – og ønsker 1 til – så har noen andre booket plassen- irriterende
- No show gebyr er ok
- Det må settes fixed time for siste oppmøte på booket plass – så må andre kunne fortøye
- Krever tydelige og myndige havneverter
- Målet er jo å slippe å stresse for å få plass
- Avbestillingsgebyr er helt innafor
- Forhåndsbooking er fint, men kansellering bør kunne skje inntil 7 dager før, deretter 50% av
beløpet
- Ubrukte plasser i høysesong er irriterende
- Forhåndsbooking er bra – ankomst senest kl 21 ellers frigjøres plassen til andre
- Ta betal ved bestilling – da sikrer dere inntektene
- Ved dårlig vær eller andre forhold er det kjipt å bli avkrevd betaling for plass en ikke får brukt.
- Belasting av beløpet bør skje ankomst dato
- Det må begrenses hvor lenge en kan ligge på forhåndsbooket plass. Irriterende at det i
gjestehavna ligger båter som okkuperer de beste plassene uten folk om bord. 7 dager er maks
på samme plass.
- Plassene må merkes tydelig – eller blir det kaos.
- Prisen for forhåndsbooking kan godt være høyere – det gjøres i Danmark og Sverige.
- Hva hvis det er dårlig vær ved avreise. Kunden vil ikke gå, og neste kunde har forhåndsbooket
plassen. Blir mye krangling av det.
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-

Forhåndsbooking er fandens oppfinnelse – veldig irriterende – lag et system der men kan
ringe og reservere 2-3 dager før.
Sjekk Marstrand – booking vi hjemmesiden. Røde og grønne lys
Det å planlegge plass tar bort forhåndsgleden i å være på tur
Kun kansellerings gebyr 1 dag før.
Booking bør ha 3 dobbel pris for de store båtene
Glad vi ikke ferierer på Sørlandet. Dropper Arendal hvis dette realiseres. Kjører uansett forbi
Bør ikke være mulig å forhånds booke før 1 dag før- bare spekulasjon.
Full betaling ved forhåndsbooking
Refundere hele beløpet ved avbestilling 2 dager før

Utfordringene er bla:
1. Antall plasser tillat for forhåndsbooking – og hvordan sikre at disse er tydelig merket som
opptatt – unngå at andre tar plassen. (røde / grønne lys?)
2. Betaling for reservasjonen / booking fee / refundering ved kansellering. Hvor lenge før?
- skal det kreves full betaling for plassen når denne reserveres – eller skal det kreves et
mindre fee? Hvor lenge før forfallsdato forfaller i så fall betaling for plassen? Skal det varsles?
3. Hvor lenge skal man tillate at en båt får anledning til å booke samme plass?

Foreløpig forslag til organisering/reglement av forhåndsbooking:
1. Båtplass kan bookes – via app – for inneværende sesong.
2. Ved booking/bestilling må betalingskort oppgis. Det reserveres fullt beløp, men trekkes 100kr
per natt/ per booking. Plassen registreres som opptatt.
3. Maksimal antall dager som kan reserveres i 1 bestilling er 7 døgn.
4. 10 dager før ankomstdato sendes reminder i appen til forhåndsbookeren:
- dersom bookingen ikke kanselleres innen gitt dato ( 7 dager før ankomstdato) – vil reservert
beløp trekkes fra konto.
5. 7 dager før trekkes hele beløpet for forhåndsbookingen.
6. Plassen er reservert frem til kl 2000 ankomstdato. Senere ankomst kan varsles til havnen (i
app?)
7. Ved forhåndsbooking – og kunden velger å benytte annen plass. Flytting kan gjøres – og
havna må kunne fristille plass
8. Det innføres røde og grønne lys på plasser som kan forhåndsbestilles.
Følgende plasser skal kunne reserveres
10 plasser ved Pir 5 - 10 plasser ved Pir 1 – 3 store plasser ved pir 2 og 3 store plasser på pir
4
Utfordringer og organisering vil bli diskutert med havnestyret i møte 15/1
Klager fra vinterbeboere i båt
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Klage fra vinterbeboere i båt i gjestehavna vedrørende
- manglende renhold i dusjer
- mistet tilgang til søppelbod
- parkeringstillatelse ikke utstedt til båtbeboere høst/vinter 2019
- manglende samarbeid / kommunikasjon med havnesjef
Vinterdrift og beboerbåter utenom sesong behandles som egen sak. Sak 12/20
Restaurantdrift sesongen 2020
Dagens leietaker har varslet at de ikke ønsker å fortsette å leie stedet i 2020. Nye leietakere må
derfor finnes.
Se egen sak SAK 9 / 2020
Gjestehavns reglementet (se for øvrig sak 12/ 20)


Organisering: Flere store båter ligger i gjestehavnen – uten folk om bord også
i høyssesong. Dette bidrar i liten grad til verdiskapning og omsetningsvekst
i sentrum. Flere reagerer på at dette ikke bør tillates i fremtiden.
Reglementet bør justeres før neste sesong, der det maksimalt tillates 7 døgn
på samme plass i perioden juni-august.



Renovasjon – nytt system innført 2019. (se for øvrig sak 12/20)



KLP forsikring – basseng knekk mulig endret avgjørelse tapserstatning
basseng
KLP har tidligere avslått å dekke skade etter søknad. Etter ny gjennomgang
har KLP varslet at de ønsker å vurdere dette kravet på nytt. Intet nytt- ingen
endring- ingen tilbakemelding. Det er tvilsomt om vi får tak i disse
forsikringmidlene.

Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
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Alternative løsninger
Konklusjon
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4/20 Sandvikodden tankanlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-46
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
4/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar å avslutte løpende leiekontrakt ihht til inngått avtale mellom
partene. Arendal havn vil drifte Sandvikodden tankanlegg i egen regi. Arendal havn vil
videreføre og ivareta forpliktelser overfor 3de part.

Vedlegg
Sammendrag
Ny 3de part leietaker har økt anløpsfrekvens og volumer i anlegget fra 2019.
Arendal havn har kontraktsmessig krevet at leietaker utfører teknisk oppgradering av
anlegget.
Leiekontrakten kontrakten NTS – AH er forsøkt reforhandlet, men vil nå bli avtalt avsluttet
med virkning fra 1 feb 2020.
Forpliktelsene som NTS i dag har overfor 3de part må transporteres fra NTS til AH. Dette
krever villighet fra 3 parter – noe det fortsatt forhandles om.
AH er som eier opptatt av at anlegget er sikkert utrustet, vedlikeholdt og egnet for oppgaven.
Risikoen for utilsiktet utslipp og lekkasjer må være kontrollert. Risikoen øker med økende
anløp og flere trykksettinger. Det er gjennomført 3de partsinspeksjoner som påpeker at
tankene må oppgraderes/repareres innen 2024. Investeringene er stipulert til ca 25 mil kr.
Investeringene må ses mot inntekt/kontrakts lengde.
Usikkert/uavklart: I pålegg fra myndigheter ligger et uavklart punkt som gjelder krav om 110%
oppsamling av største tank. Dette kan gjøres ved å sikre tunnelinngang, men det foreligger
ikke aksept for slik løsning.
NTS har meldt at de ikke finner å kunne gjennomføre oppgradering under gjeldende
kontrakt.
AH har dermed bedt om at 3de parts kontrakten transporteres fra NTS til AH – og at
leieforholdet mellom AH og NTS avsluttes per 1 feb 2020.
AH vil påta seg økte investeringskostnader, men som eier av anlegget vil AH kunne vurdere
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investeringsnivået over en lengre periode. AH vil få direkte kontroll med kontantstrømmen
i leieforholdet direkte for å betjen økte investeringer.
AH vil måtte gjennomføre oppgraderinger og vedlikehold av anlegget.
Økt skipstrafikk til Sandvikodden eksponerer anlegget for høyere risiko.
Anleggets tekniske status er avdekket nå gjennom 3de part akkrediterte inspeksjoner.
Investeringer i anlegget må gjøres. Dagens leiekontrakt mellom NTS og AH søkes avsluttet
per
01 feb 2020.
Bakgrunn (Fakta)
Anlegget ble bygget på 1960 tallet, eiet av Forsvaret frem til 2005. Kjøpt av AK (2005- 3,5
mill kr)
forutsatt videreført som havne og tankanlegg.
AEKF hadde ansvar for anlegget frem til 2017 og har leid dette ut «Barehouse» til Norsk
Spesial olje (NSO).
I 2017 overtok AH ansvaret fra AEKF. Ny leiekontrakt 10 år med Norwegian Tank Storage
(NTS) Datter selskap av NSO.
NTS har videre utleid anlegget til 3de part
Anlegget består av 6 tanker a 4850 m3 sprengt inn i fjellet. Rørgater og maskinrom.
Administrasjonsbygg, smøreoljelager kaianlegg og pumpehus.
Anlegget på Sandvikodden inngår i en viktig nasjonal omlegging til mer miljøvennlig drivstoff.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Et tankanlegg som ikke lenger er i drift skal saneres forsvarlig. Dette vil være en svært høy
og omfattende kostnad for dette anlegget – som AH trolig ikke vil kunne bære alene.
Alternativer til oppgradering og fortsatt drift vil være økonomisk svært krevende – og
vurderes ikke som et reelt alternativ.
Konklusjon
AH tar over drift av anlegget, med de forpliktelser som forligger. AH oppgraderer anlegget i
tråd med foreliggende informasjon. AH tar kontroll med kontantstrømmen i leieforholdet.
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5/20 Sandvikodden tankanlegg investeringer
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-47
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
5/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar å gjennomføre investeringer i tråd med saksfremlegget.

Vedlegg
Sammendrag
Sandvikodden tankanlegg må oppgraderes.
Følgende punkter inngår i oppgraderingen:
1. Oppgradering tanker epoxyliner 6 stk innen 2024 (ca 18 mill kr)
2. Ny oljelense (ca 2,6 mill kr)
3. Ny plattform for oljelense (1,4 mill kr)
4. Trosse båt (2,5 mill kr)
5. Sikring av tunnelutgang (krav om 110% oppsamling anslår ca 0,5 mill kr)
6. div teknisk oppgradering (radar, el. pumper, sikkerhet, OLI doping) (1,0 mill kr)
7. Ny fendring kai (1,0 mill kr)
8. Oppgradert vaktbu (1, 5 mill kr)
9. ISPS sikkerhet + pullert test (1,0 mill kr)
Totalt investeringsbehov anslås til 29,5 mill kr – innen 2024. (størst usikkerhet knyttet til pkt 1
og 5)
Årlige leieinntekter anslås til ca xx mill kr per år – første 5 år – deretter redusert til ca x mill
kr.
Driftsutgifter anslås til ca 2 mill kr per år.
Bystyret har vedtatt investeringer for inntil 7 mill kr i 2020.
Havnestyret vil fremme ny investeringsplan for anlegget 1ste tertial 2020.
Det gjennomføres offentlig anbud i tråd med gjeldene regelverk for investeringene – der pkt
2, pkt 3, pkt 6, pkt 7 og pkt 8 (totalt 7,5 mill kr) gjennomføres.
Det gjennomføres anbud runder for resterende punkter (pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 9) (totalt 20
mill kr), der det tas forbehold om Bystyrets godkjenning for låneopptak og investering.
(fremmes 1ste tertial 2020)
Bakgrunn (Fakta)
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AH vil gjøre investeringer på Sandvikodden for at anlegget skal være sikkert og egnet for
formålet. (Ref sak 4/ 2020).
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Sandvikodden tankanlegg må oppgraderes.
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6/20 Havnens operasjonelle åpningstid – innføring av ny
arbeidstidsinndeling
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-48
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
6/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre viser til at havna er en viktig samfunnsaktør - der markedet, vareeiere
og skip forventer døgnkontinuerlig og uhindret drift i tråd med gjeldene lover og regler.
Arendal havnestyre vedtar at havnens normale åpningstid skal være hverdager fra 07002115, samt lørdag 0800-1515. Åpningstiden er vurdert mot gods og anløpsutviklingen de
siste år, markedets og kunder forventede behov samt andre ansvarsområder som bystyret
har tillagt Arendal havn.
Ny arbeidstidsordning, innføring av beredskap og tidspunkt for innføring har vært drøftet med
ansattes organisasjoner.
Havnestyret slutter seg til avtalen (vedlegg ) som er inngått med de ansattes organisasjoner i
tråd med Hovedavtalen del B, § 3-1 c
Ordningen trer i kraft fra 1 februar 2020.

Vedlegg

Sammendrag
Arendal havnestyre innfører utvidede åpningstider med ordinær bemanning hverdager fra
07-2115.
Arendal havnestyret innfører beredskap hverdager fra 2115 – til 0700 påfølgende dag.
Arendal havnestyre innfører lørdags bemanning fra 08 -1515.
Ordningen innføres fra 01 feb 2020.

Bakgrunn (Fakta)
Normal operasjonell åpningstid i Arendal havn.
Arendal havn KF skal være operasjonelt bemannet hverdager fra 0700-2115, og lørdager fra
0800-1515. Det etableres i tillegg beredskap på hverdager utenom ordinær arbeidstid fra
2115-0700.
Det etableres ikke beredskap etter arbeidstidens slutt lørdag fram til ordinært arbeid starter
mandag morgen.
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(Operasjonelt bemannet: kompetent og opplært personell som skal respondere og kan
håndtere hendelser og henvendelser relatert til alle havnens drift og ansvarsområder. I dette
inngår (men er ikke begrenset til) sikkerhet, skipsanløp, ISPS, skadebegrensing, tilsyn,
lasting, lossing, drift og operasjon av havnens utstyr, brøyting, rydding, vakthold, ettersyn og
andre oppgaver som blir pålagt).
Det innføres beredskapsvakt på hverdager utenom de tider der havnen er operasjonelt
bemannet.
Beredskap
Formål / Vurdering av belastning:
Beredskapen innføres med følgende begrunnelse:
 bedre forutsigbarhet for ansatte
 styrke tilpasningen til kunders behov
 utføre ordinære oppgaver som ikke kan vente til neste dag
 utrykning ved spesielle hendelser
Havnevirksomheten er en døgnkontinuerlig virksomhet. Skip anløper og avgår hele døgnet.
Det er stort press på at havneoperasjonene må være effektive og at liggetiden til kai for skip
minimeres. Operasjonelle havnebegrensinger eller forsinkelser for skipet kan få store
økonomiske konsekvenser for vareeier og i noen tilfeller også for havn.
Dersom havnen er dyrere å benytte, mindre effektiv og med kort operasjonell åpningstid, vil
dette kunne resultere i svakere utvikling, færre kunder, mindre last, dårligere verdiskapning
og redusert etableringslyst for nye bedrifter.
Havnen har også lovpålagte oppgaver i forhold til å sikre mottaksplikten for skip, samt å sikre
farleden ved å ha mannskap, utstyr og kompetanse til å håndtere ting i farleden som kan
være til hinder eller fare for trafikken.
Arendal havn har hatt stor gods og anløpsvekst i perioden 2008-2018. Veksten forventes
videreført. Skipsanløp, laste og losseoperasjoner, klargjøring av gods, klargjøring av kaier er,
kran og hjullaster operasjoner er døgnkontinuerlige operasjoner.
Et betydelig andel av skipene som anløper Arendal ankommer utenfor havnens åpningstid
og utenfor ansattes normalarbeidstid (kjernetid). I tillegg er et betydelig andel skip som
anløper og avgår i helger, på helligdager med kort varsel. Dette gir havnen og de ansatte
utfordringer.
Disse utfordringene/uønskede konsekvensene er bla:
 Høyt antall overtidstimer per ansatt/operatører over lang tid
 Lite forutsigbarhet for helger, fritid og ferieperioder.
 Mye ekstraordinær innkalling
 Høyt innleie av eksterne operatører
 Store kostander til innleie av eksterne maskiner.
Ansatte har i en årrekke gjort en god innsats for å sikre trafikkavviklingen og
godshåndteringen også i perioder utenom fastsatt operasjonell åpningstid. Dette har
medført et høyt antall overtidstimer og belastninger for den enkelte på ferie og fritid.
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I tillegg leier havnen inn mye kontraktører for å kunne holde unna arbeidsmengden i
perioder.
Gods og aktivitets veksten– gjør det nå nødvendig å korrigere bemanning, arbeidstider,
tilgjengelighet, beredskap.
Arendal havn har ansvar for drift og sikkerhet på mange ulike steder, inkludert typisk
sesongarbeid. Ny arbeidsinndeling vil kunne gi et bedre tilbud, øke sikkerheten og gi
kostnadsbesparelser også på disse lokasjonene.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Økt bemanning gir økte ordinære lønnskostnader. Redusert bruk av overtid/overtidsbetaling.
Redusert innleie av eksterne operatører.
Alternative løsninger
0- nivå: fortsette som i dag: Høyt overtidsforbruk vil videreføres, havnen og regionens
konkurransekraft reduseres fremfor å utvikles. Havnen vil kunne tape godsvolumer, anløp og
inntekter. Havnen vil bli mindre attraktiv og verdiskapningen reduseres.
Konklusjon
Arendal havn har vokst kraftig i godsvolum og inntekter de siste år. Havnen er viktig
samfunnskritisk infrastruktur som må tilpasse egen drift til det markedet etterspør og er villig
til
å betale for. I dette inngår operasjonelle åpningstider som svarer til markedets behov –
samtidig som de ansatte har en forutsigbarhet for egen arbeidstid og fritid.
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7/20 Forslag til ny organisasjonsmatrise Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-49
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
7/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vedtar ny organisasjons matrise for Arendal havn KF i tråd med
innstilling.
Det opprettes nye stillinger som følger:
- 2 stk Operatører drift/ vedlikehold medarbeider.
Stillingene inngår i vakt/rotasjonssystem.
- Økonomi/saksbehandler medarbeider.
Havnefogden har ihht til foretakets vedtekter § 4 – 1 ansettelsesmyndighet til stillingene og
tilsetter i stilling.

Vedlegg

Sammendrag
Forslag til nytt organisasjonskart:
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Bakgrunn (Fakta)
Arendal havnestyre skal ihht til vedtekter for havneforetaket opprette og nedlegge
stillinger
i havneforetaket.
Havnestyret vedtok i feb 2019 foretaket sin nåværende organisasjonsmatrise med
tilhørende stillingshjemler
Havnestyret vedtok i jun 2019 (sak 4/19) og januar 2020 (sak 4/2020) nye operasjonelle
åpningstider og endringer i arbeidstidens inndeling.
Det ansettes 2 stk nye operatører innen drift/vedlikehold. Kompetansenivå: fagbrev.
(Ytterligere 2 stillinger avventes og vurderes gjennomført senere 2020).
Stilling som kontormedarbeider erstattes med tittel økonomi medarbeider.
Det kreves økonomiutdanning utover grunnskolenivå.
Stillingen som 20% medarbeider innen renhold avvikles 2020. Renhold av nytt
kontorbygg settes ut på anbud.
Avlønning av stillingene baseres på hovedtariffavtalens bestemmelser, og etablert
lønnsnivået som er etablert i foretaket.
Lønnsmidler er innarbeidet i driftsbudsjett 2020.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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8/20 Strategiplanen Arendal havn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-50
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
8/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre skal rullere strategiplanen, og fremme forslag til Bystyret i 2020.
Saksfremlegget gir føringer for hvordan arbeidet organiseres, hvilke områder som skal
belyses særskilt og en tidsplan.

Vedlegg
Vedlegg 1 O sak 8 Vedtatt strategiplan Arendal havn 2017 - 2027
vedlegg 2 O sak 8 Strategimatrise Arendal havn
Sammendrag
Vedtatt strategiplan 2017 - 2027 vedlagt.
Organisering av arbeidet:
- Behov for ekstern bistand (?)
- Ønske om egne samlinger. 2 halvdagssamlinger m overnatting (?) Aktuelle datoer
- Spesielle områder som ønskes vurderes spesielt (?)
- Tidsplan
Bakgrunn (Fakta)
Etter kommunevalget i 2019, er det ønske om en gjennomgang av vedtatt strategiplan for å
sikre at fastlagte mål for foretaket samsvarer med havnestyrets og Bystyret mål i
valgperioden.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
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Alternative løsninger
Konklusjon
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9/20 Gjestehavna – Restauranthuset – veien videre 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-51
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
9/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre vil primært leie ut restaurantbygning i Gjestehavnen, mot betaling av leie
fra ekstern driver.
Havnefogd autoriseres til å inngå kontrakt med den aktør som anses best egnet og med
riktig konsept som kan gi ønsket stabilitet og et langvarig forutsigbart leieforhold.

Vedlegg
Sammendrag
Drift av restauranten i gjestehavna er krevende, men viktig i forhold til gjestehavnas
attraktivitet.
Bakgrunn (Fakta)
Et spisested i Arendal gjestehavn anses som en viktig miljøfaktor for gjestehavnen og
områdets attraktivitet.
Det er derfor viktig å ha tilbudet – men det er og har vært krevende å finne stabile leietakere
og sikre leieinntektene.
Driften av Restauranten i Arendal gjestehavn har vært utfordrende i flere år. Forrige sesong
(2019) har Morgenfugl brasseri – Arendal leid bygningen og drevet ala carte restaurant.
Selskapet ønsker ikke å drive videre i sesongen 2020 – og leieforholdet er avsluttet.
Drift av restauranten i er krevende der følgende forhold påpekes:
Manglende fasiliteter for rasjonell drift (toaletter, lagerkapasitet, lite inne areal, mangler
overbygget uteservering mm).
Det stilles strenge krav fra mattilsyn, utleier AH i forhold til mathandling, ryddighet, orden og
støy.
Ved siste utlysning i 2017 kom det 5 søknader om leie og drift av stedet. Det er en tids og
arbeidskrevende prosess å utlyse, velge og få på plass nye drivere.
Utleie av eiendom er ikke omfattet av et reglement som krever annonsering – og lik mulighet
for alle. Havnestyret står fritt til å peke på den de ønsker skal drive.
Valgmulighetene for sesongen 2020 er:
- Forespørre lokale drivere/interessenter som man mener har forutsetninger for å
lykkes.
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-

Utlyse restauranten som ledig for utleie.
Overføre bygning og ansvar til AEKF. (Krever avtale og villighet).
Drift av restauranten i egen regi – men et svært begrenset tilbud.
Holde restauranten stengt sesongen 2020.

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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10/20 Båtvask i Sjø – fremtidig erstatning for bunnstoff
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-52
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
10/20

Havnefogden forslag til vedtak
Havnestyret ønsker å legge til rette for at det marine miljøet i fremtiden spares for tilførte
giftstoffer fra bunnstoff.
Arendal havnestyre inngår intensjonsavtale med leverandør Fjord Tech Solutions AS om
etablering av flytende båtvasksystem i Arendal i 2022.

Vedlegg
Vedlegg1 O sak 10 skrogvask intensjonsavtale Fjord Tech
Sammendrag
De fleste båter er i dag belagt med bunnstoff, som inneholder forskjellige typer diociner.
Dette er miljøgifter som havner på bunnen, og kan påvirke livet på bunnen i båthavner,
gjestehavner, fjorder og i våre farvann.
Båtvaskesystemer har frem til nå vært mekaniske børster – som i varierende grad evner å
fjerne «hard» begroing, som skjer i våre områder.
Selskapet Fjord Tech Solutions AS utvikler at høytrykksystem for båtskrog, som skal ha
høyere og bedre virkningsgrad en mekaniske børster. Systemet har navnet Fast track
Systemet vil fange opp og samle gammel bunnstoff. Dette er viktig – da de aller fleste båter i
dag har bunnstoff og man ønsker å unngå spredning av disse til vannmassene.
Flere av de farligste stoffene er allerede forbudt (tinn forbud siden 2000 gjennom eget IMO
regelverk for anti-fouling).
Lokalt finnes også forskjellige typer begrensinger bla i USA (Florida), Sverige (unntak for
enkelte områder)
Dagens bunnstoff er i stor grad kobberbasert – og er lovlig som innhold i bunnstoff dog på
dispensasjon fra EØS regelverket frem til 2026.
Norske farvann har kraftigere økologisk begroing enn f.eks deler av Østersjøen. Det er
vanskeligere å fjerne all begroingen med kun et mekanisk system.
Båter kan belegges med et «porefritt» system under vannlinjen (epoxy el), som gjør det
vanskeligere for organismer å få feste og enklere å gjøre en mekanisk rengjøring med en
båtvaskemaskin.
Det å forsegle en båtbunn med porefritt system er kostbart ( ca 15- 20 000kr for en 20fots
jolle).
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I dag har «alle» båter i vårt område bunnstoff. Dersom en båt med bunnstoff vaskes i en
båtvaskemaskin, vil bunnstoffet bli slipt bort. Bunnstoffet er vanskelig å samle opp
i båtvaskemaskinen, spesielt når båten forhaler ut av maskinen vil mye av de farlige stoffene
kunne følge med, med spredning til nærområdet. Det vil derfor ikke kunne tillates at anlegget
benyttes av båter som ikke har fjernet eller innkapslet gammel bunnstoff.

Bakgrunn (Fakta)
Havnestyret har tidligere indikert ønske og vilje til å bidra til etablering av flytende
båtvasksystem
i Arendal og etablere et alternativ til bunnstoff.
Vurderinger
Dersom bunnstoff ikke skal benyttes på mindre fartøy bør dette primært pålegges gjennom
politiske vedtak, helst med et stort virkeområde, med en rimelig tidsfrist for innføring og
tilpassing til regelverket – parallelt med at nødvendig infrastruktur (flytende vaskesystemer)
etableres for
å kunne vaske båter i sjøen.
Et politisk vedtak vil kunne medføre at det private næringsliv vil engasjere seg, og finne
forretningsmodeller som gjør det interessant og lønnsomt å investere i slikt utstyr. Foreløpig
er ikke dette tilfellet, og skal en få til en miljømessig omlegging vil dette trolig måtte skje i regi
av offentlige institusjoner først, inntil det er kommersielt drivverdig å etablere infrastrukturen.
Antallet og geografisk god spredning av båtvaskemaskiner vil trolig være en medvirkende
faktor for suksess, og vil være avgjørende for at flere på frivillig basis velger bort giftig
bunnstoff i fremtiden.
Men noen må være first mover – hvilken Arendal havn har tradisjon for å være – og fortsatt
bør være
Båtvask bør i våre områder foretas minst hver 14 dag eller oftere. Denne frekvensen vil
kreve at tilbudet er godt tilrettelagt, helst flere steder, med en akseptabel pris, for å være
attraktivt.
Hvor slikt tilbud bør plasseres lokalt har ikke vært gjenstand for vurdering. Arendal havn eier
og administrerer kommunale sjøarealer med tilstøtende areal på land, og er dermed den
naturlige kommunale aktør. Det er flere steder som kan være aktuelle – men trolig vil Barbu
eller Gjestehavnen være aktuelle lokasjoner med sin sentral beliggenhet.
En båtvaskemaskin i Arendal vil kunne ha en viss markedsmessig effekt dersom en større
andel av båter i f.eks Oslofjorden velger å legge om til mekanisk vask fremfor bunnstoff, og
dermed vil velge å legge sin ferietur til steder der slikt vaskeutstyr finnes.
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
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Alternative løsninger
Konklusjon
Det er forbundet med økonomisk risiko å investere i båtvaskemaskin.
Det bør parallelt arbeides politisk for å etablere et lovverk som sparer miljøet, der
båtvaskemaskiner i fremtiden inngår som et alternativ. Dersom det er økonomisk interessant
vil trolig et tilbud kunne etableres av private aktører.
En omlegging til mekanisk rengjøring fremfor bunnstoff bør allikevel gjøres raskere, og kan
innføres selv om dette ikke er hjemlet i overordnede politiske vedtak.
Arendal havn bør derfor inngå intensjonsavtale med Fjord Tech AS for etablering av
høytrykks båtvasksystem fra 2021.
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11/20 Vinterdrift i Gjestehavna. Bakgrunn og forslag til organisering
og endret betaling for beboerbåter
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12893-53
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
15.01.2020

Saknr
11/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Vinteropphold i bebodde båter i Arendal gjestehavn har nå fått et omfang som gjør det
nødvendig å organisere dette annerledes – med virkning fra neste sesong.
Havnestyret vil få utarbeidet et eget reglement – og det vil bli fastsatt leiebetaling som bedre
reflekterer de utgifter havnen i dag har til drift, vedlikehold og tilrettelegging for vinterbeboere
i båt utenom sesong.
Fartøy som ikke bebos (og som dermed ikke har behov for tjenester utover kaiplass) berøres
ikke av endringene.

Vedlegg
Sammendrag
2-3 lokale båteiere ba for noen år siden om lov til å fortøye i Arendal gjestehavn og bo om
bord utenom driftssesong. Tillatelse ble gitt- under forutsetning av at havna ikke ble påført
utgifter. HC dusj/toalettrom ble stilt til disposisjon – og beboerne hadde selv ansvar for vask,
renhold, eget søppel og et visst ettersyn av utearealene.
Leiepris for vinteropphold (kr 400 – maks 1500 kr per måned) er ment å dekke kun havnas
utgifter til tilrettelegging, drift og vedlikehold av bryggeanlegget vinterstid. Strøm må kjøpe
separat.
Pga omfanget og kostander med tilrettelegging i forkant av vintersesong vedtok havnestyret
å øke prisen fra 01.01.2020 til maks 2000kr per måned. Dette inkludere fortsatt ikke renhold.
Søppel parkering ol.
Leieprisen for brygger har aldri vært ment å dekke renhold, vannforbruk, kloakkavgifter,
søppel, parkering, wi-fi og annet, i motsetning til når anlegget er i ordinær drift om
sommeren.
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Bruk av dusjer/renhold av anlegget utenom sesong.
I 2015 var antallet vinterbrukere økt så mye at det ordinære dusjanlegget måtte tas i bruk –
forutsetningen om eget renhold ble videreført. Havna sørget i tillegg for nedvask av anlegget
1 gang per måned, senere hver 14 dag i vintersesong. Denne ordningen har fungert greit til
og med forrige vintersesong 2018/2019.
Inneværende sesong 2019/2020 har renhold i dusjene ikke vært utført av beboere, som nå
klager på manglende vask og renhold.
Havnestyret gjorde vedtak i desember om å fjerne de sterkt rabatterte prisene på
dusj/vask/tørk utenom sesong fra 01.01.2020. Dette vil allikevel ikke være nok til å dekke
utgifter til drift, varmtvann, vask og renhold og tilsyn av anlegget utenom sesong.
Prisen for å dusj/vask/tørk – må økes vesentlig– med den påregnelige konsekvens at antallet
betalende kunder går ned, alternativt må kostandene legges til den leieavgift som
beboerbåtene
i dag betaler kun for å fortøye langs bryggen.
Alternativet til at beboerne fortsatt tar et ansvar for renholdet er:
1. Øke månedsleie for bobåter med ca 1000- 1200kr (i tillegg må dusjene belastes med
dagens pris på kr 35)
2. Stenge anlegget utenom driftssesong (fra 1 sept – 30 mai)
Søppel
I driftssesong sørger havna for organisering av søppel fra besøkende båtgjester. Dette
dekkes av havneavgiften som er 300, 350 eller 400 kr per døgn. Tidligere gav betalt
havneavgift kode og adgang til søppelboden. Dessverre har det vist seg at dette har medført
en betydelig økning
i mengde generelt søppel inkl farlig avfall som ikke stammer fra besøkende båter.
I 2019 ble tilgangen til søppel boden begrenset og nye komprimatorkasser med poseinnkast
ble plassert utenfor søppelboden.
Vintersesongbeboere i båt betaler ikke for renovasjonsgebyr, vannavgift, kloakkavgift eller
eiendomsskatt slik alle andre innbyggere i Arendal er pliktige å gjøre.
Beboerne skal organisere eget søppel og må knytte seg til et ordinært privat opplegg.
Den ordinære søppelboden for private husholdninger på Tyholmen har ikke lenger ledig
kapasitet. For beboere i gjestehavnen utenom sesong – kan havna tillate at det organiseres
et opplegg med utgangspunkt i gjestehavnas søppelbod – men da må beboerne betale
ordinær renovasjonsavgift tilsvarende alle andre innbyggere i Arendal - og tømming må
inngå i det ordinære kommunale opplegget. Prisene for slik renovasjon fremkommer på
kommunen hjemmesider.
Det er etablert videoovervåkning i gjestehavnen. Det er dessverre flere ganger observert og
dokumentert at beboere i gjestehavna setter eget søppel/matavfall utenfor søppelboden med påfølgende tilgrising fra fugler. I etterkant klager de samme beboerne på tilgrising.
Båtbeboere i gjestehavna bør i fremtiden betale kommunale avgifter for søppel. Dette kan
tilrettelegges i dagens søppelbod. Det antas en månedlig kostnad på ca 1200 - 1500kr.
Vann og kloakk
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Båtbeboere i gjestehavna bør i fremtiden betale kommunale avgifter for, vann og kloakktilsvarende det andre beboere i kommunen betaler. Det anslås at dette ligger i størrelses
orden 500kr per måned.
Wifi
Trådløst nett ble etablert gjestehavna i 2014. Formålet var å styrke havnens attraktivitet
i sesongen.
Internettforbindelse koster for vanlige husstander ca 600 - 1200 kr per måned avhengig av
hastighet mm.
Det er rimelig at vinterbeboere ilegges andel av de kostnader havnen har til å etablere og
drifte trådløst internett til båtene.
Det foreslås derfor at bobåter ilegges en avgift på kr 500 per måned for internettforbindelsen,
utenom høysesong der dette fortsatt vil være inkludert i dagsleien.
Parkering utenom sesong
På forespørsel fikk beboere i båt tidligere utstedt et p-bevis. Beviset gav adgang for maks 3
biler samtidig til å parkere i området på natt (16-07), og i helger utenom sesong. På dagtid
ble det ikke tillat parkering da området skal være tilgjengelig for brøyting, søppelbiler,
arbeidsbiler, havnas eget behov ol. Det ble ikke krevd betaling for parkering – det ble ansett
som en hyggelig gest – for beboere på nattestid. Det har dessverre vist seg å være umulig å
håndtere. Det er gjort gjentagende henvendelser til flere av beboere med p-bevis om at
ordningen misbrukes, biler står parkert på dagtid il hinder for gjestehavna drift.
Fra 2020 vil all parkering i Rådhusgaten bli borte. Det er ikke utstedt p- bevis til noen brukere
i gjestehavna for vinteren 2019/2020. Vi registrer dessverre at flere allikevel velger å
hensette egne biler tiltross for manglende tillatelse/ avtale. Dette må antas å ha et
økonomisk motiv, da parkering på annen kommunal grunn krever avgift, der kostnadene
ligger på 1000kr ++ per måned.
Det er vanskelig å argumentere for at havna skal tillate eller videreføre «gratisparkering» for
noen få utvalgte – i konkurranse med ordinær kommunal parkingsdrift i nært tilknyttede
områder.
Parkering i gjestehavnsområdet bør ikke tillates utover kortest mulig stopp for av/pålessing –
for alle som har båt uavhengig av båten bebos eller ikke. Det bør vurderes låsbar bom.
Bakgrunn (Fakta)
Det fremkommer i strategiplanen at Gjestehavnas formål er å bidra til økt verdiskapning og
sentrums attraktivitet i sommersesongen.
Gjestehavna har tradisjonelt vært stengt i perioden sept – mai.
Frem til 2018 var det ikke mulig i Norge å ha fast adresse om bord i en båt. Innbyggere uten
annen adresse ble registrert som uten fast bopel. Etter 2018 kan man registrere adresse og
opphold
i båt i kommunalt eiet båthavn.
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Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Fortsatt vinderdrift og tilrettelegging for boåter bør medføre økning i dagens leie priser på
2000kr (kun leie av bryggeplass) for de største fartøyene bør økes med renholdsavgift
(1200kr) + søppelavgift (1200) + vann/kloakk (500kr) + wifi (500kr) belastes beboerbåter.
Samlet vil dette kunne utgjøre en økning på 3400kr i tillegg til dagens leiepris på kr 2000.
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Delegerte saker
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