ARENDAL KOMMUNE
Arendal Havn Kf

Møteinnkalling
Havnestyret Arendal Havn KF
Dato:
Tid:
Sted:

26.02.2020
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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Svein Harald Monsen
Leder i utvalg

side 3 av 46

Godkjenning av innkalling

side 4 av 46

Godkjenning av sakskart
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Politiske saker

20/2 Årsberetning, Årsrapport, Årsregnskap 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-642
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
20/2

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2019 for Arendal havn KF.
Resultatdisponering.
Havnestyret ber Bystyret vedta at overskuddet fra havnedriften (kr 2,5 mill kr 2019) overføres
til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2019 vil utgjøre ca kr 8,1 mill kr.
Beretningen og regnskapet med havnestyrets vedtak oversendes revisor, (Arendal
revisjonsdistrikt) og Kontrollutvalget.
Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, og endelig Bystyret om å godkjenne
årsberetning, årsrapport og regnskapet for Arendal Havn KF for 2019 slik vedtektene § 5 - 5
for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 20/2
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2019 for Arendal havn KF.
Resultatdisponering.
Havnestyret ber Bystyret vedta at overskuddet fra havnedriften (kr 2,5 mill kr 2019) overføres
til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2019 vil utgjøre ca kr 8,1 mill kr.

Beretningen og regnskapet med havnestyrets vedtak oversendes revisor, (Arendal
revisjonsdistrikt) og Kontrollutvalget.
Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, og endelig Bystyret om å godkjenne
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årsberetning, årsrapport og regnskapet for Arendal Havn KF for 2019 slik vedtektene §
5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

Vedlegg
Vedlegg 1 P sak 1 Arsrapport 2019 (Arendal havnevesen KF (6001) (2)
Vedlegg 2 P sak 1 Årsberetning AH 2019
Vedlegg 3 P sak 1 Arsregnskap 2019 (Arendal havnevesen KF (6001)
Sammendrag
REGNSKAP:
Netto Inntekt ca 41,6mill kr
Inntekt*

2019
41,6

Resultat 2 500

2018
32
600
4 900

2017
27 800

2016
27 178

2015
21 031

122

402

1 601

Inntekt* netto
Resultat* driftsresultat

Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Høyeste inntekt noen gang. Økonomisk resultat litt over budsjettforventning 2019.
Økning til 672 000tonn (2019) fra 513 000tonn (2018) gods viderefører 11 år med god vekst
i havnetrafikken i Arendal.
Regnskap inntekt: ca 41,6 mill kr (Opprinnelig budsjett : 24,8 mill kr).
Netto driftsresultat 2,5 mill kr. (alle aktiviteter)
HAVN (Eydehavn, Sandvikodden, Cruise, Fiskemottak)
Den ordinære havnedriften kjennetegnes ved høy aktivitet, mye gods, nye kunder og godt
overskudd. Utbygging av e18 har bidratt til godsøkningen. Tjenester, strøm og leie fra rigg
bidrar positivt til resultat.
Tonn gods over kai 2019: 672 000 tonn. Økning med 30% fra 2018
Antall kommersielle anløp ( kun godsfartøy) er 293 fartøy.
SMÅBÅT: ledige plasser (ca 300 stk)– reduserte inntekter
GJESTEHAVN: økte bemanningsutgifter i sesong – og økte renholdutgifter utenom sesong
bidrar til et negativt resultat.
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Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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20/3 Langtids investeringsbudsjett korrigeringer Arendal havn
perioden 2021-2030
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-643
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
20/3

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret ber Bystyret om å vedta investeringsplan for AH for perioden 2021-2030.
Planen har en total investeringsramme for 10 års perioden på 180 mill kr. (redusert fra 189
mill kr
i perioden 2020-2029).

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 20/3
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Havnestyret ber Bystyret om å vedta investeringsplan for AH for perioden 2021-2030.
Planen har en total investeringsramme for 10 års perioden på 180 mill kr. (redusert fra 189
mill kr i perioden 2020-2029).

Vedlegg
Vedlegg 1 P sak 2 10 årig inv plan AH 2020+2021-2030
Sammendrag
Arendal havn, Eydehavn skal videreutvikles og bidra til økt regional verdiskapning. Det er et
nasjonalt mål at mer gods i fremtiden skal overføres fra vei til sjø – for å spare miljøet.
Eydehavn må fortsatt utvikles og det må fortsatt investeres for å sikre nyetableringer, bedre
kapasitet – og at regionen har en fremtidsrettet og attraktiv havn.
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Stor trafikk og godsøkning de siste 10 år (til 672 000 tonn i 2019) gir i dag betydelig press på
dagens kai kapasitet og tilgjengelig håndteringsutstyr. Havnevirksomheten påvirker
omgivelsene med støy, støv, trafikk og lys. Restriksjoner i operasjonstider er innført, men gir
gi økte utgifter for vareeier og skip og er negativt for havnens konkurranseevne.
Havnen må kompensere kapasitetsutfordringene og andre restriksjoner med å bygge ut
tilstrekkelig kaikapasitet, investere i bedre håndteringsutstyr og øke effektiviteten og
konkurransekraften bla ved kortere liggetid for skip til kai.
Det planlegges ny 210m lang ny dypvannskai i området Bukkevik fra dagens hovedkai i
retning østover. Ny ro-ro rampe inngår i prioriteringene.
Ny kaistruktur Pålsodden, langs Frisøysundet, vil betjene bulk, stykkgods men også det
lokale transport og fraktmarkedet – som i dag har få alternativer.
Sandvikodden tankanlegg er bygget av NATO på 60 tallet. Anlegget må oppgraderes etter
pålegg fra myndigheter. Anlegget er uteleid og benyttes til biodiesel (HVO). Anlegget inngår
således i en omlegging til et mer bærekraftig samfunn.
Fremtidige utslippsfrie ferger er planlagt fra 2022. Det er i langtidsbudsjett avsatt
investeringsmidler til nye fergekaier i 2021 og 2022.

Bakgrunn (Fakta)
Havnestyret viderefører og legger til grunn forutsetningen om at leieinntekter og
brukerbetalinger skal betale alle tilhørende kostnader ved de planlagte investeringer- uten
noen form for tilskudd eller overføring fra eierkommunen.
Investeringene har fokus på havnens kjerneoppgaver.
Prioritering av investeringenei perioden 2021-2030:
1. Eydehavn. ca 128 mill kr Areal, ny kai, ro-ro rampe, infrastruktur
Investeringene skal dekkes av brukerbetaling.
2. Sandvikodden tankanlegg 28 mill kr Oppgradering / myndighetskrav
Investeringene dekkes av leieinntektene i perioden frem til 2024.
3. Kommunale brygger 13,5 mill kr Fergeleier, planlagt oppgradering Langbryggen /
Rådhuskaien
Ingen inntjening eller inntekter. Kostnader må dekkes fra 1 & 2
4. Gjestehavn 4,5 mill kr Inndekning ved brukerbetaling
5. Småbåthavner 5,5 mill kr Inndekning ved brukerbetaling
Prioritet 3 (Kommunale brygger- fergeleier mm). Eierkommunen er gitt utbytteadgang fra
havneforetaket per 01.01.2020. Det bør vurderes om oppgradering av gamle havneområder
i sentrum til publikumsområder, fergeleier, nye besøksbrygger i Raet ol. bør ligge hos
kommunen fremfor havn. Utbytte fra havneforetaket vil inngå i finansieringen – og
kommunen kan gjøre en samlet prioritering av sine investeringer.
Vurderinger
Det er poster i investeringsplanen som vil være krevende å finansiere, da det ikke er en
tilhørende inntekt. Dette gjelder spesielt oppgradering og vedlikehold av sentrumskaier
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Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Alle investeringer i regi av havn skal betjenes med inntekter og brukerbetaling i havnen.
Investeringene og finanskostnadene belastes ikke kommunale ordinære midler.
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Meldingssaker
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Referatsaker
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Orienteringssaker

12/20 HMS gjennomgang hendelser siste periode
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-633
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
12/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 12/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg
Sammendrag
Oversikt 2019 – alle hendelser
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Mediaomtaler:
Agderposten 10 feb 2020: Forsiden. Miljø.
Miljødirektoratet vurderer alle
rigger som om de ligger på
dieselgenerator
- Landstrøm sikrer

Arendals tidene uke 7/2020
Klage vinterbeboere i gjestehavna:
manglende renhold i dusjer
- mistet tilgang til søppelbod
-parkeringstillatelse ikke
utstedt til båtbeboere
høst/vinter 2019.
- manglende samarbeid /
kommunikasjon med
havnesjef.

side 15 av 46

Agderposten på nett:
https://www.agderposten.no/nyheter/vurderer-a-stenge-havna-for-vintergjester/
manglende renhold i dusjer
-prøvd å ta opp situasjonen
flere ganger.
- blir avfeid- møtt av en vegg
- andre en beboerne griser
Ansatte blir skjelt ut av
beboere

Se egen sak no
Agderposten 17 feb 2020
- miljøeventyr
- Gammel anlegg må
oppdateres/investeres

Støy fra havnevirksomheten.
Problematikken belyst for Formannskapet (5 des19), Planutvalget (11 des19) og Bystyret
i 30 jan 2020.
Det er gitt 3 dispensasjoner i jan/feb 2020
Nye klager:
Det er mottatt 1 ny klage 8feb kl 2200. Klager har fått skriftlig tilbakemelding.
Medarbeider samtaler:
Frustrasjon over ny rotasjonsordning
Nytt avviksrapporteringssystem.
Kommunen tar i bruk QM+ i første kvartal 2020. Arendal havn planlegger innføring av
QMplus parallelt. Systemet er ikke operativt.
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
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Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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13/20 Økonomi
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-634
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
13/20

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

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 13/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
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.
SMÅBÅT: Lavere inntekter- mye ledige plasser.
GJESTEHAVN: godt besøkt både i havna og i bassenget– økte utgifter til bemanning
i sommersesong – økte utgifter til renhold utenom sesong gir underskudd.
Bakgrunn (Fakta)
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Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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14/20 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-635
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
14/20

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

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 14/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre tar havnefogdens orientering til etterretning.

Vedlegg
Vedlegg 1 O sak 3 prosjekt Ny vei arealer til Arendal havn622911-01_LB919_Plansituasjon_ny_2020-02-05
Vedlegg 2 O sak 3 Prosjekt Ny vei til havna 09062017-10 Reguleringsbestemmelser_202001-24_foreløpig
Sammendrag
HAVN


Ny vei fra Havn – FV 410 (vedlegg no 3)

Asplan Viak har på oppdrag fra Fylkeskommune utarbeidet forslag til vei trase fra havn til FV
410.
I planen inngår 3 «nye» områder til havne og industriformål.
Det forventes at Kommuneplanutvalget behandler saken i feb/mars – og legger planen ut til
førstegangshøring.
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Det er intensjonsavtaler og løpende dialog om nyetableringer tilknyttet havnevirksomhetender ny vei utenom Eydehavn sentrum ligger som en forutsetning.
Havnestyret har følgende innspill til planen:
1. Bystyret har i vedtak 2018 lagt til grunn at salg av næringstomter på
Ulleråsen skal dekke kommunens utgifter til ny vei. Forslag til regulering
gir kun 2 x 25 daa til næringsetablering. Etter havnestyrets oppfatning vil
ikke næringsarealene kunne gi salgsinntekter som forutsatt i bystyrets
vedtak.
2. Havnestyret mener at veitrase slik den foreligger i fremlegget vil gi sikker
adkomst som forutsatt.


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 (kun 8,4 mill kr)– (egen sak fremmes sak til
bystyret om økning av investering fra 8,4 til 12,4 mill kr i 1 tertial 2020. Det vil også
fremmes forslag om at planlagt investering på 2 mill kr i 2021 til innredning flyttes
frem fra 2021 til 2020.



Elektrodetomta forurensingsopprydding innen 2021. Kostnadsramme ca 20 mill kr.
Pålegget er gitt Arendal kommune. Se egen sak om deling av kostnader og betaling
for område N4.



Masseuttak Bukkevik. Voldgift er gjennomført. Dom foreligger ikke. Se egen sak
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- saken 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.
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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 for reguleringsplan
er vurdert til ca 500 000kr.


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
Anlegget overtatt 1 feb 2020. Anlegget er omfattet av storulykke forskriftene. Melding sendt
dsb 04 feb 2020. 2 anløp gjennomført. Betydelig og omfattende vedlikeholdsarbeider er
igangsatt.
Melding til naboer og berørte utarbeides nå – utsendelse før påske.
Kvalitetssikringssystem utarbeides nå ihht til krav i forskriftene.
Prosjektering av ny oljevernrampe pågår.
Innkjøp av nytt lensesystem forberedes
Innkjøp av brukt trossebåt / lensebåt iverksatt.
Nytt tankmålersystem – anbud pågår.
Nye el.pumper pågår.
forberedelser til tankoppgradering – ikke startet- vil gjennomflres okt/ nov med tank 2
Se egen sak: O/Sak 4 vedr leiebetaling for anlegget til AEKF som bør avsluttes.
Det er en betydelig og omfattende mengde dokumentasjon som skal på plass, inkl
sertifikater, dokumentasjon, meldinger og informasjon. Vi har mye arbeide foran oss.
HAVN - FISKEMOTTAK


Flytebrygge langs dagens kai innerst – for bølgedemping etableres 2020.

HAVN- DIVERSE
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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.

HAVN – EL.FERGER – Fergeleier / lading
 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
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i Kolbjørnsvik. Utfordringer knyttet til plassen, manøvrering og hvorvidt eksisterende ferge
kan få fast kaiplass. Antar kostnad ca 100 000kr.
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 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
 Gjestehavns reglement og betaling (pågår)
 Klager fra vinterbeboere
 Forhåndsbooking innført via egen app Marina booking
 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 7/2020.
Bakgrunn (Fakta)
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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15/20 Sandvikodden tankanlegg – avslutting av leiebetaling AEKF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-636
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
15/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre ber styret i AEKF om å avstå fra å kreve tidligere avtalt årlig leiebeløp for
Sandvikodden tankanlegg fra 2020. Anlegget er nedslitt, og har ikke vært vedlikeholdt som
påkrevet i perioden 2007-2017 da AEKF hadde eieransvaret.
Anlegget krever nå omfattende investeringer og tiltak, som ikke muliggjør noen form
leiebetaling for anlegget.
Havnestyret peker videre på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020
Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og
uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke i utrengsmål stå som eiere eller utleiere til hverandre –
rollene og ansvaret per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 15/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre ber styret i AEKF om å avstå fra å kreve tidligere avtalt årlig leiebeløp for
Sandvikodden tankanlegg fra 2020. Anlegget er nedslitt, og har ikke vært vedlikeholdt som
påkrevet i perioden 2007-2017 da AEKF hadde eieransvaret.
Anlegget krever nå omfattende investeringer og tiltak, som ikke muliggjør noen form
leiebetaling for anlegget.
Havnestyret peker videre på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020
Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og
uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke i utrengsmål stå som eiere eller utleiere til hverandre –
rollene og ansvaret per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen.

side 25 av 46

Vedlegg
Sammendrag
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.
Anlegget består av 6 tanker sprengt inn i fjellet. Rørgater og maskinrom.
Administrasjonsbygg, smøreoljelager kaianlegg og pumpehus. Alle deler krever nå
omfattende vedlikehold.
AEKF hadde ansvar for tank og kai anlegget frem til 2017 og har leid dette ut til 3de part.
(AEKF har fortsatt eierskap og forvaltning av «fortet» og eiendommene utenfor tank og
kaianlegg).
AEKF ba i 2017 AH om å overta ansvar for tank og kaianlegget etter vurdering av egen
kjernekompetanse for drift og oppfølging av samme. Sak ble fremmet for bystyret i 2017 som
vedtok overføringen av ansvar fra AEKF til AH.
AEKF ba samtidig om at AH skulle betale en årlig leie stor kr 175 000 per år for anlegget i 10
år.
Anlegget må nå oppdateres og tidligere påkrevd vedlikehold er ikke utført slik dette er
forutsatt
i forskrift. Det er et betydelig etterslep og betydelige kostander må påregnes.

Eiers ansvar for anleggets egnethet for den virksomhet som drives fremkommer bla:
 Forskrift av 8 juni 2009: Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt
stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
 Forskrift av 3 juni 2016: tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av
storulykker (Storulykke forskriften)
 Forskrift av 1 juni 2004: om begrensing av forurensing (Forurensingsforskriften)
AH har nå avsluttet av leieforholdet via 3de part– og overtatt ansvar for anlegget gjennom
egen drift. Investeringer og driftsutgifter for å heve standarden av det tekniske er
omfattende og kostbart.
Alle driftsinntekter de kommende år vil derfor medgå til å sikre, vedlikeholde og
oppgradere anlegget, i tråd med forskriftskrav. Det er ikke anledning til å betale leie eller
andre former for kompensasjon til AEKF for anlegget.
Fra 01.01.2020 er det gitt anledning til utbytte også fra havneforetaket.
Det er derfor få grunner til å videreføre leieavtaler der foretakene sitter i eierposisjon
overfor hverandre.
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Foretakene bør ha avklarte ansvarsområder og definerte ansvar – der evnt overskudd
disponeres gjennom utbytte til eierkommune fremfor leiebetaling mellom foretakene.
I lys av ovenstående ber Havnestyret om at Eiendomsstyret avstår fra å kreve årlig leie
for tankog kaianlegget på Sandvikodden fom 2020.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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16/20 Forurensingsopprydding Elektrodetomten. Overføring av
område N4. Forslag til endringer i avtalene.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-637
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
16/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret foreslår for styret i AEKF at Arendal havn gjennomfører og bekoster
forurensingsoppryddingen på elektrodetomten i 2020, uten deling av kostnadene slik dette
ble avtalt i 2011.
AH tar fullt og helt ansvar for forurensings opprydding som nevnt over – samtidig skal AH
ikke betale for område N4 på Eydehavn –slik tidligere avtaler også forutsetter
Havnestyret peker på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020
Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og
uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke stå som eiere, utleiere eller selgere av areal eller
tomter til hverandre. Ansvar og roller per sted og funksjon bør være avklart direkte mot
eierkommunen- som har utbytte adgang.
Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne ordningen, og overføre arealet på generalfullmakt
til Arendal havn KF.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 16/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Havnestyret foreslår for styret i AEKF at Arendal havn gjennomfører og bekoster
forurensingsoppryddingen på elektrodetomten i 2020, uten deling av kostnadene slik dette
ble avtalt i 2011.
AH tar fullt og helt ansvar for forurensings opprydding som nevnt over – samtidig skal AH
ikke betale for område N4 på Eydehavn –slik tidligere avtaler også forutsetter
Havnestyret peker på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020
Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og
uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke stå som eiere, utleiere eller selgere av areal eller
tomter til hverandre. Ansvar og roller per sted og funksjon bør være avklart direkte mot
eierkommunen- som har utbytte adgang.
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Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne ordningen, og overføre arealet på generalfullmakt
til Arendal havn KF.

Vedlegg
Sammendrag
Forurensingen på eiendommen gnr 52 bnr 701 stammer fra tidligere virksomhet. Det er gjort
forsøk på statlig med finansiering til opprydding uten å lykkes.
AH har engasjert Asplan viak til å søke om tillatelse til opprydding i tråd med pålegg.
Tilsynsansvaret er overført fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Agder.
Totalkostnadene til oppryddingen er anslått til 18-20 mill kr.
Avtalen mellom AEKF og AH forutsetter 50/50 splitt av kostnadene.
AH vil i fremtiden drive havnevirksomhet på arealene.
Bakgrunn (Fakta)
Arendal havnestyre viser til pålegg fra klif 2011, der Arendal kommune er gitt pålegg om
opprydning i forurensing på Elektrodetomten, Eydehavn innen 2021. Oppryddingen har en
anslått kostnad mellom 18 -20 mill kr.
I tidligere avtaler (2013 og 2017) mellom AH og AEKF skal utgifter til opprydding deles likt
mellom foretakene gjennom egen avtale – fordi tomten ikke var mulig å gjennomføre til salg
som forutsatt (til 3de part i 2011) pga forurensingen.
2002 AK kjøper arealer på Eydehavn fra st.gobain for 12 mill kr.
2008 AH flytter havnevirksomheten til Eydehavn.
2010 Eiendommen(e) tilknyttet AH tingsinnskytes i selskapet Eydehavn vekst AS (EVAS).
2011: EVAS selger elektrodetomta til uavhengig 3de part for 5,5 mill kr, men eiendommen
har betydelige forurensinger og kan ikke etableres med virksomhet.
2011: AH kjøper tilknyttede eiendommer (N1, N2, N3 og N4) for 32 mill kr og tilbyr berørt 3de
part alternativ tomt.
2011: Klif gir pålegg om opprydding av eiendommen innen 2021.
2011: Avtale om kostnadsdeling mellom AEKF og AH om opprydding innen 2021.
Eiendommen overføres til AH på generalfullmakt.
2020: AH prosjekterer opprydding av forurensing på eiendommen.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
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Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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17/20 Langbryggen oppgraderingsprosjekt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-638
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
17/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar mengderapport fra Norconsult vedr utbedringer på Langbryggen til
orientering.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 17/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre tar mengderapport fra Norconsult vedr utbedringer på Langbryggen til
orientering. Prosjektet har en underfinansiering som må håndteres.

Vedlegg
vedlegg 1 O sak 6 Langbryggen oppgradering anbudsforespørsel Mengdebeskrivelse_rev0
Sammendrag
Norconsult peker på en rekke utbedringer som skal prises, men kostnaden er ikke stipulert.
Bakgrunn (Fakta)
AK skal oppgradere Langbryggen etter avtale med gårdeiere. Arendal havn må utbedre
underliggende struktur for havneaktiviteter før AK kan iverksette arbeider på selve kai
dekket.
NorConsult er gitt oppdraget med å lage rapport og detaljert anbudsbeskrivelse.
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Det er ikke gjort ny konkret vurdering av om avsatte investeringsmidler vil være tilstrekkelig til
de arbeidspakker som fremkommer i grunnlaget fra Norconsult.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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18/20 Restauranthuset Gjestehavna – drift 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-639
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
18/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 18/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre vil at gjestehavna skal være et pre for sentrum- og ber havnefogden
forhandle frem det konseptet som promoterer byen, sentrum og gjestehavna best.

Vedlegg
Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Restauranthuset i Gjestehavna har hatt mange leietakere, og varierende resultater gjennom
årene. Fjorårets driver ønsker ikke å drive videre – havnestyret har bedt havnefogden om å
finne nye egnede drivere og autorisert Havnefogden til å inngå kontrakt.
Havnefogden har vært i kontakt med 4 forskjellige aktuell drivere og har til hensikt å inngå
kontrakt med – opplyses i møtet.
Leietaker får 2 årig kontrakt med mulighet for forlengelse.
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Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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19/20 Gjestehavn – drift og reglement vintersesong
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-640
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
19/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre viser til saksfremlegget – Gjestehavnen skal drives som ordinært i
sesongen jun-juli-aug-tråd med strategiplanen. Havnestyret finner ikke vektige nok grunner til
å fortsatt
å skulle tillate beboelse i båt i Arendal gjestehavn utenom sesong – eller videreføre at
vinteråpning av sanitæranlegget.
Ordningen med vinterbeboelse i gjestehavna avvikles fom september 2020. Bygningene med
dusj, vask og tørk stenges utenom ordinær sesong.
Båter – som ikke bebos - vil fortsatt kunne benytte gjestehavnen til vinterfortøyning som
tidligere.
Alternativt forslag til vedtak:
Vinterbeboelse i gjestehavna skal i fremtiden kunne tillates, men begrenses så mye som
mulig.
De som i fremtiden ønsker å bo om bord utenom sesong vil måtte sende skriftlig begrunnet
søknad som prioriteres og godkjennes av havneadministrasjonen etter reglement vedtatt av
havnestyret.
Det skal utarbeides et regelverk som sikrer en forutsigbar og rettferdig behandling og
prioritering av søknader, og betalingen for å ligge i havnen skal i større grad reflektere det
offentlige avgiftsnivået tilsvarende det andre innbyggere betaler for tjenestene.
Renhold, administrasjon og oppfølging av sanitæranlegget skal utføres av havn, og prisen for
bruk skal minimum reflektere kostnadene.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 19/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Vinterbeboelse i gjestehavna skal i fremtiden kunne tillates, men begrenses til bestemte
plasser. De som ønsker å bo om bord utenom sesong vil fra 2020 måtte sende skriftlig
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begrunnet søknad som prioriteres og godkjennes av havneadministrasjonen etter reglement
vedtatt av havnestyret.
Det skal utarbeides et regelverk som sikrer en forutsigbar, rettferdig behandling og
prioritering av søknader, og betalingen for å ligge i havnen skal i større grad reflektere det
offentlige avgiftsnivået tilsvarende det andre innbyggere betaler for tjenestene.
Renhold, administrasjon og oppfølging av sanitæranlegget skal utføres av havn, og prisen for
bruk skal minimum reflektere kostnadene.

Vedlegg
Sammendrag
Vinteropphold i Arendal gjestehavn inngår ikke i vedtatt formål. Dagens vinterbeboere har
klare forventninger til et produkt – som havnen ikke tilbyr – eller tar betalt for. Dette medfører
klager.
Havnestyret bør vurdere å avslutte muligheten for å bo om bord i båt utenom sesong. Det er
lite trolig at dette kan tilbys til en pris som vil være akseptabel for de som ønsker å benytte
dette.
Sikkerheten i anlegget utenom sesong – bør underlegges ny sikkerhetsmessig vurdering.
Betydelig tilrettelegging høst/vår slik som i dag (fjerning av utrigger mm) er kostander som
ikke har inndekning.
Dersom det i fremtiden skal aksepteres at folk bor om bord i båtene – anbefales skriftlige
kontrakter – skriftligreglement – forutsigbar tildeling – begrensing i antall sesonger og klarere
forutsetninger for det som skal leveres.
Bakgrunn (Fakta)
Formålet med Gjestehavna fremkommer i strategiplanen vedtatt av Bystyret
 Sesongaktivitet - lokal verdiskapning i butikker, restauranter og attraksjoner - flere
besøkende i båt som bidrar til lokal verdiskapning
 Styrke sentrum – gode opplevelser – for besøkende og fastboende
 Trygg og sikker overnatting for båtfolket som er på besøk
 Attraktive og gode sommerjobber
Gjestehavn sesongen er definert som jun-jul-aug.
Gjestehavna har normalt vært stengt i perioden sep- mai.
Frem til 2018 har personer i båt vært registrert som Uten fast bopel (UFB). Fra 2018 kan
båtebeboere registrere seg med adresse i offentlig båthavn – kun etter godkjenning fra
havneeier.
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Båtboere ilegges ikke alle offentlige skatter og avgifter, men har kanskje også vært avskåret
fra enkelte offentlige ytelser.
Bosted i båt er derfor ikke et tilbud som det offentlige normalt vil ønske å prioritere eller legge
til rette for utenom turist og besøkssesong. Det skyldes lavere skatteinngang (bla
eiendomsskatt), og mindre innbetaling av offentlige avgifter (renovasjon, vann og avløp mm)
– fra folk som ikke har adresse i kommunen, men som allikevel bor her og benytter det
offentlige tilbudet.
En videreføring av vinteropphold/beboelse bør derfor forutsette i større grad å sidestille
båtbeboere med andre innbyggere enn det som er tilfellet i dag. Offentlige avgifter bør
utlignes til riktig nivå for faste beboere i båt – dersom styret finner å videreføre muligheten for
dette.
Fakta:
Det er 12 båter som vinteren 2019/2020 er bebodd i Arendal gjestehavn. (ifølge
Agderposten)
Arendal havn teller ikke og skiller ikke mellom båter som er bebodd – og andre fartøy i
havna. All kjøp av havneplass, strøm, dusj og vask gjøres via automat eller en egen utviklet
app.
Litt historikk: Vinteropphold
Frem til 2013: få og sporadiske vinterbeboere. Tilgang gitt til 1 dusj/vask/tørk i
handicaptoalett –renhold og vask organisert blant og som et ansvar for beboerne. Leie kun
for bryggeplass- og lik fordeling av strøm uavhengig av forbruk.
I 2014 beboerne pekte på behovet for å kunne betale for eget strømforbruk, fremfor lik andel
av totalforbruk om vinteren. Arendal havn utviklet et system for å kunne betale bryggeavgift,
styre og fordele forbruket til hver enkelt. Systemet ble introdusert i 2014/2015.
Systemet skiller ikke på beboere – og andre som kun har båten i vinteropplag, men ikke bor i
båten fast.
I 2016 økte antallet båter i havna – både beboere og de som kun har båten liggende om
vinteren. Handicap toalettet hadde ikke lenger kapasitet til alle som ønsket å dusje, bruke
vask/tørk.
Det ordinære anlegget ble gjort tilgjengelig, etter forespørsel – for å øke kapasiteten.
Betalingssystemet ble tilpasset slik at betaling for dusj, vask, tørk gav adgang til
servicebygget.
Ordningen med daglig renhold ble videreført – men det ble igangsatt månedlig nedvask i regi
av og betalt for av havn. Ordningen har fungert 2016-2019.
Vinteren 2019 forespurte beboerne om å øke renholds frekvens til hver 14 dag. Dette ble
innført.
Vintersesongen 2019/2020 er det registrert følgende klager fra gjestehavna:
 13 sept 2019: Feil trekk av strøm.
Leverandør fått beskjed-ordnet



22 sept 2019: Søknad om P bevis.
Besvart. Avslått m begrunnelse
07 okt 2019: Måker har det gøy på brygga. Tilgrising. (søppel hensatt av
båtbeboer) besvart.
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30 okt 2019: Sluken i dusj 1 og 2 tett.
Renholder informert
13 nov 2019: Klage til Mattilsynet.
Videresendt kommuneoverlege. (ikke et
folkehelseproblem)
7 jan 2019: Klage på renhold i dusjer
besvart informert om forutsetninger –
(uvesentlig for klager)
17 jan 2020: Klage på tilgang dusjanlegget kodelås besvart (anlegget er ikke
tilgjengelig kl 23 -05)
22 jan 2020: Det mangler toalettpapir. Toaletter er skitne – andre folk inne i
anlegget

Klagene over er skriftlig besvart.
Nedenfor stående tekst inngår i svaret til flere av klagere skrevet av havnefogd:
Vi har aldri reklamert for å være vinterhavn- snarere tvert imot.
Vi har etter forespørsel fra dere lagt til rette for at dere kan fortøye i anlegget og få tilgang til dusjer.
Forutsetningen var at dere selv besørget daglig renhold. Dette har fungert i alle år, men ikke denne
sesongen.
Det kan være flere årsaker til det – men flere av de «lengst boende» forlot havna etter forrige sesong.
Det er et felles mål (og krav) at dusjanlegget skal være sikkert, trygt, rengjort og ryddig.
Partenes ansvar og forventninger til hverandre er kanskje ikke like klart. Det er naturlig – vinterdrift
av gjestehavna har utviklet seg over tid – gjerne muntlig avtalt.
Når ordningen og forutsetningene for denne ikke lenger følges opp – må det gjøres endringer.
(Det dusjes i snitt 3 ganger per dag – til en pris av 15kr – samlet gir dette ukentlig inntekt på ca 315
kr. Vask av dusjanlegget koster ca kr 800 -1000 per gang.
Vi har nå økt vaske/ desinfiseringen til hver 14 dag. Vi har nå et utgiftsnivå – som ikke dekkes av
inntektene.
Når beboere har forventninger til at anlegget til enhver tid skal rengjøres av oss, uten noen form for
eget bidrag, må prisen reflektere de utgifter vi har, eller så må anlegget stenges utenom sesong. vi
kan ikke akseptere at anlegget fremstår slik det gjør i dag- uryddig, fulle søppeldunker, hår i sluker
mm.
De som har betalt for og har igjen klipp til dusj vil få disse tilbakebetalt.
Generelt vedr vinteropphold i Arendal gjestehavn:
Vi har ikke noe spesielt ønske om at folk bor om bord i båtene i gjestehavna, (eller sporadisk
overnatting) utenom sesongen. Det er ikke en lovpålagt eller vedtatt tjeneste. Vi har etter forespørsel
lagt til rette. Dette har medført økte utgifter. Tilrettelegging vår og høst, økt slitasje av
bryggeanlegget, sikkerhet og økt tilsyn mm.
Vi tar fra 400kr - til maks 1500kr i leie for bryggeplassen. Leien dekker kun bryggeplassen målt mot
våre utgifter til drift og tilrettelegging.
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Prisen inkluderer ikke strøm, vann, kloakk, søppel, wifi, parkering, tilsvarende det andre innbyggere
i Arendal må betale .
Alle husstander har selv betalt for strømopplegget i sitt hus. I Gjestehavnen har vi gjort
investeringene for at du/dere skal få nøyaktig den strøm du har betalt for levert ved bryggeplassen.
Styring, kontroll og sikkerhet koster oss mye penger – for at anlegget skal ha sikker, trygg og
forutsigbart leveranse av riktig mengde til riktig stikk.
Vi gjennomfører internkontroll av el.anlegget og vi betaler for beredskap slik at feil kan rettes fort- for
deres skyld.
Strøm prisen levert i stikk ved båtplassen koster derfor i snitt kr 1,80 per KWh – inkludert strøm og
nettleie. Vi har ingen fortjeneste.
Arendal havn mottar ingen form for økonomiske midler, støtte eller tildeling fra andre. Vi er
selvfinansiert – og loven krever at vi tar betaling for de tjenester vi leverer.
I 2019 gikk Arendal gjestehavn nesten 1 mill kr i underskudd. En av årsakene er for høye kostnader og
lave inntekter i vintersesong.
Jeg håper å ha informert om hvordan dette har vært organisert.
Rune Hvass
Havnefogd
Styreleder har hatt møte m vintereboere i okt/nov 2019.
Det fremkom mange klagepunkter der det viktigste var kommunikasjon og formen på
kommunikasjon fra havnefogden. Følgende punkter fremkom:
- Vi føler oss ikke ønsket av havnefogden
- Parkering er et problem og det er ingen vilje til å løse problemet, selv ved sykdom blir
det gitt beskjed på at dette ikke er havnefogdens problem
- Ønsker mulighet for parkering om de er i båtene eller av helsemessige årsaker ikke
kan gå langt
- Søppel flyter, det er ikke kildesortering selv om Arendal skal være en miljøby
- Det kommer ikke svar på mail sendt havnefogden, og om det kommer er det lite
imøtekommende, det brukes en krass tone
- Fogden ønsker ikke å ha folk i havna, dette skaper negativ omtale og vil til slutt holde
folk borte fra å bruke gjestehavna også på sommeren
- Sikkerheten i havna er dårlig, det var tidligere en snøfreser som beboere i havna
kunne bruke, den er nå fjernet. Hvorfor?
- Det er stor vilje til å bidra med vedlikehold i gjestehavna, og de mener de bidrar der
det trengs, ser blant annet etter bassenget
- De har et ønske om å kunne leie kafeen til jubileer etc
- En beskriver en hendelse slik: hadde parkert 45 minutter, ble tilsnakket veldig krast
av havnefogden ( dette var en av de nye i havna som fortalte9
- Folk har flyttet fra havna grunnet havnefogden og hans «oppførsel» og talemåte
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Det ønskes mer smidighet
Renholdet i dusjene er dårlig, det er også dørene i dusjene, her er det så åpent at
man kan se rett ut
En har ventet på svar på mail angående leie av hus?
En beboer har mistet 500-600 kw på strømmen sin
Bassenget ble stengt en uke før tiden, her er ikke betaling refundert
Det blir kommunisert mange usannheter
De oppfatter det som at det snakkes dårlig om havna og havnas leder fra ansatte
Det er mye fortvilelse blant beboere i havna over svarene og måten svaren blir gitt
på, agderposten og båtbladet er kontaktet
Hvor kan de få alternativ plass i juli måned+
Differanse på stømpriser
Dårlig wifi i havna
Det kommer ikke kvittering på automaten
Hvor lenge varer kort på vask etc?
Det er ønske om mer stikk på søylene og mulighet for mer en 1 kurs, da uten å måtte
leie 2 plasser

Vurderinger
Kommuneplanens føringer
Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
Vinterbeboelse i båt i Arendal gjestehavn bør vurderes avviklet fra vintersesongen
2020/2021.
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20/20 Nedre Haugerød. Tidligere plan for etablering av båthavn Forslag om frigi området
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-641
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
20/20

Havnefogden forslag til vedtak
Arendal havnestyre viser til kommuneplan for småbåthavner 2009.
Småbåt anlegg no 102 Nedre Haugerød vurderes ikke lenger som aktuelt å etablere i regi av
Arendal havn. Området bør fristilles til andre formål i regi av AEKF.
Havnestyret ber derfor Bystyret om å godkjenne at området videreføres av Arendal eiendom
KF.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 20/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre viser til kommuneplan for småbåthavner 2009.
Småbåt anlegg no 102 Nedre Haugerød vurderes ikke lenger som aktuelt å etablere i regi av
Arendal havn. Området bør fristilles til andre formål i regi av AEKF.
Havnestyret ber derfor Bystyret om å godkjenne at området videreføres av Arendal eiendom
KF.

Vedlegg
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Sammendrag
Bakgrunn (Fakta)
Øyestad kommune regulerte i 1995 en båthavn med tilhørende parkering i Nidelva på Nedre
Haugerød.

Bystyret vedtok i kommuneplan for småbåthavner i Arendal kommune 2009 at etablering av
småbåthavn på stedet kunne være aktuelt, men i redusert omfang:
KONKLUSJON-ANBEFALINGER:
Ny havn anbefales bygd ut i off. regi, i tråd med vedtatt reg.plan. Nytt anlegg vil få
tilstrekkelig kapasitet, både for de som fortøyer båter i dag, samt flere andre lokale brukere .
En utbygging vil gi forutsigbarhet og bedre utnyttelse av et offentlig område. (Bør legges inn i
k-plan).
Etter Off. ettersyn:
Utviklingen av havnen bør være mer beskjeden enn hva gjeldende reg.plan gir rom for. Bør ikke legge opp til båtplasser for så
mange utenom de med gangavstand. Kan forvente krav om rekkefølge v reg.plan; Tilfredst. sikt og geometrisk utforming av
avkjørsler/kryss til rv/fv, jfr. statens vegvesen.

Det er nå etablert privat båthavn i nærhet (Rannekleiv) med ledige plasser.
Det er ingen henvendelser eller registrerte behov for båtplasser fra publikum.
Behovet for etablering av en offentlig småbåthavn i dette området er etter havnestyrets
oppfatning ikke lenger tilstede.
Området bør frigis til andre formål i regi av AEKF.
Vurderinger
Kommuneplanens føringer

side 42 av 46

Vurdering av klimakonsekvenser
Driftsmessige konsekvenser
Alternative løsninger
Konklusjon
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21/20 Eventuelt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-644
Rune Hvass

Saksgang
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
26.02.2020

Saknr
21/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 21/20
Møtebehandling
Votering
ENSTEMMIG VEDTATT
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Vedtak 1: Havnestyret vil tilby Midtstøl sjø etablering på Eydehavn. Det er viktig at etablerte
bedrifter blir videreført.
Havnestyret vil primært kjøpe egnet telt – etablere dette på Eydehavn og leie dette ut.
Prosjektet har finansiering.
Havnestyret tar forbehold om bystyrets godkjenning for investeringen.
Vedtak 2: Havnestyret ønsker å gjenoppta vurderinger rundt tettere havnesamarbeid på
Agder. Havnestyret ber Ordfører om å ta initiativ til å gjenoppta samtalene rundt havnene på
Agder.

Vedlegg

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

side 46 av 46

