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Fra administrasjonen:

Havnesjef Hans Roar Christiansen
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Saksliste:

Datert 27.01.2016

Behandlede saker:

Fra sak 03116

Lars Hapalahti
Anita H. Pedersen
MDG Frode E. Lindal
BR Henriette B. Eilertsen
ANS Ketil lki
Odd Eilert Persen

til og med 06116.
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Saksliste

Sak

01116 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak

02116 Referatsaker
1. Oppstart hurtigbåtruter
2. Forlenging av Hurtigbätkaia
3. Status nye fergeleier på Altneset og Mikkelsby

Sak

03t16 Årsregnskap 2015

Sak

04116 Overdragelse av eiendom3ll234

Sak

05/16 Delegering av vedtaksmyndighet

Sak

06116 Skader på Storekorsnes molo

Sak 0112016
SaKstittel: GOnx¡nxNING AV IIINKALLING

OG SAKSLISTE

Behandling:
Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 0212016
Sakstittel: Rnrrn¡,rsAKER
Behandling:
Referatsakene ble gjennomgått, og tatt

til orientering
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Sak 0312016
Sakstittel: ÅnsnncNSKAP 2015
Innstilling:
Havnestyret avlegger årsregnskapet for Alta Havn KF for 2015,jf. Forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak $16, andre ledd.
Årsregnskapet oversendes Vefik IKS for revisjon

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:
Havnestyret avlegger årsregnskapet for Alta Havn KF for 2015,jf. Forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak $ 16, andre ledd.
,Årsregnskapet oversendes

Vefik IKS for revisjon.

Sak 0412016
Sakstittel: OVERDRAGELSE Av ErENDol¡3llz3
Innstilling:
I gjeldende havneplan er forlengelse av Marinekaia et prioritert tiltak, og forlengelsen er
tegnet inn i forslaget til ny områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde.
Havnestyret anser det som avgiørende å ha kontroll over Essotomta for å nå målet i
havneplanen om en forlengelse og videreutvikling av Marinekaia.Itrâd med etablert praksis
er det naturlig og hensiktsmessig at Alfakommune er hjemmelshaver på grunn hvor det
planlegges eller foregår kommunal havnedrift.
Havnestyret ber derfor Alta kommune om å gå i dialog med Esso Norge AS om kjøp av
eiendom 311234.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig
Vedtak:
I gjeldende havneplan er forlengelse av Marinekaia et prioritert tiltak, og forlengelsen er
tegnet inn i forslaget til ny områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde.
Havnestyret anser det som avgjørende å ha kontroll over Essotomta for å nå målet i
havneplanen om en forlengelse og videreutvikling av Marinekaia. I tråd med etablert praksis
er det naturlig og hensiktsmessig at Alta kommune er hjemmelshaver på grunn hvor det
planlegges eller foregår kommunal havnedrift.
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Havnestyret ber derfor Alta kommune om ä gäi dialog med Esso Norge AS om kjøp av
eiendom 311234.

Alta Havn godkjenner ikke salg av tomta før det foreligger et resultat i dialogen mellom Esso
Norge AS og Alta Kommune.

Sak 0512016
Sakstittel: Drr,ncnnrNc Av vEDTAKSvTTNDTcHET
Innstilling:
Med hjemmel i Vedtekter for Altø Havn K4 $ I I Enkelnedtak ogforslvifter, andre ledd,
delegerer Havnestyret myndighet til havnesjefen til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17.
April 2009 nr. 19 om havner og farvann, kapittel 4 og 5.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

MedhjemmeliVedtekterþrAltaHavnK| $ ll Enkelnedtakogforskrifter, andreledd,
delegerer Havnestyret myndighet til havnesjefen til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17.
April 2009 nr.

19 om havner og farvann, kapittel 4 og 5.

Sak 0612016
Sakstittel: Sr¿.nnn

pÅ SronnKoRSNEs MoLo

Innstilling:
Havnestyret er ansvarlig for å ivareta oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havneog farvannsloven. Havne- og farvannsloven skal legge til rette for god fremkommelighet,
trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn
og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal også legge til rette for effektiv og
sikker havnevirksomhet. Det kan stilles spørsmål om Storekorsnes er en havn i tråd med
lovens formåI, og det er derfor viktig at Havnestyret setter krav til eier av anlegg om drift og
vedlikehold.
Havnestyret i Alta ser med bekymring på skadene og forfallet på Storekorsnes molo, og hva
det manglende vedlikeholdet kan ha å si for fremtidig aktivitet på Storekorsnes og
samferdselstilbudet i Altafiorden. Havnestyret ber Kystverket beskrive en plan for
Storekorsnes fiskerihavn for gjennomføring av konkrete tiltak, tidsfrister og finansiering.
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Skal Storekorsnes fortsette å ha et tilbud til fiskere, samferdsel og annen sjøbasert
næringsutøvelse må det iverksettes tiltak for utbedring av moloen uten ugrunnet forsinkelser.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:
Havnestyret er ansvarlig for âivaretaoppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havneog farvannsloven. Havne- og farvannsloven skal legge til rette for god fremkommelighet,
trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn
og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal også legge til rette for effektiv og
sikker havnevirksomhet. Det kan stilles spørsmål om Storekorsnes er en havn i tråd med
lovens formåI, og det er derfor viktig at Havnestyret setter krav til eier av anlegg om drift og
vedlikehold.
Havnestyret i Alta ser med bekymring på skadene og forfallet på Storekorsnes molo, og hva
det manglende vedlikeholdet kan ha å si for fremtidig aktivitet på Storekorsnes og
samferdselstilbudet i Altafiorden. Havnestyret ber Kystverket beskrive en plan for
Storekorsnes fiskerihavn for gjennomføring av konkrete tiltak, tidsfrister og finansiering.

Skal Storekorsnes fortsette å ha et tilbud til fiskere, samferdsel og annen sjøbasert
næringsutøvelse må det iverksettes tiltak for utbedring av moloen uten ugrunnet forsinkelser.

Alta Havn KF

5

