Alta Havn KF
Møteprotokoll
Havnestyret
Møtested:
Møtedato:

Havnekontoret
01.06.2018 Kl. 10:00 – 13:00

Til stede på møte:

A
Frp
MDG
Frp
ANS

Lars Hapalahti
Odd Eilert Persen
Frode Elias Lindal
Sigmund Nyvoll
Ketil Iki

Forfall:

SV
B

Anita H. Pedersen
Henriette B. Eilertsen

Fra administrasjonen:

Havnesjef Hans Roar Christiansen

Innkalling:

Datert 09.05.2018

Saksliste:

Datert 25.05.2018

Behandlede saker:

Fra sak 15/18 til og med 21/18.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt i møtet.
Alta, 01.06.18

Lars Hapalahti

Odd Eilert Persen

Sigmund Nyvoll

Ketil Iki
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Saksliste
Sak

13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak

14/18 Orienteringssaker
1. Ny havneorganisasjon
2. Urnesbukta marina - status
3. Storekorsnes molo – status
4. Avtale med NRS – visningslokalitet
5. Revisjonsberetning

Sak

15/18 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2018

Sak

16/18 Salg av Nyvoll kai

Sak

17/18 Ny havne- og farvannslov - Høringsuttalelse

Sak

18/18 Fullmakt – Låneopptak

Sak

19/18 Utvidelse av havnekontoret

Sak

20/18 Avtale om etablering og leie av kombibåtkai i Bukta havneområde

Sak

21/18 Omgjøring av lån fra flytende til fastrente

Alta Havn KF
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Sak 13/2018
Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Behandling:
Sak 16/18 ble flyttet frem og behandlet etter sak 13/18.
Frode E. Lindal ble innvilget permisjon etter behandling av H-sak 16/18.
For øvrig ingen merknader. Innkalling og saksliste med endring ble enstemmig godkjent

Sak 14/2018
Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER
Behandling:
Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 15/2018
Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2018
Innstilling:
Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 1. Kvartal 2018 til orientering.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:
Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 1. Kvartal 2018 til orientering.
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Sak 16/2018
Sakstittel: SALG AV NYVOLL KAI
Styret vurderte habilitet til medlemmene Odd Eilert Persen og Sigmund Nyvoll på grunn av sin
tilknytning til lag og foreninger som har kommet med innspill til saken. Styret konkludert med at
begge var habile.

Innstilling:
I henhold til Vedtekter for Alta Havn KF §16, kan havnestyret i den utstrekning det er forenlig
med økonomiplanen og de økonomiske rammene Alta kommunestyre har fastlagt, treffe
beslutning om anskaffelser og avhendelse av havnekassens eiendommer og innretninger.
Det påligger Alta havnestyre å sørge for at Alta Havn drives mest mulig kostnadseffektivt.
I henhold til Vedtekter for Alta Havn KF §16 vedtar havnestyret å selge Nyvoll kai.
Havnesjefen gis fullmakt til å forhandle med kjøper(e) om pris og vilkår for salg.
Salgsavtale skal godkjennes av Havnestyret.

Behandling:
Havnesjefens Innstilling:
Innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Tilleggsforslag fra Lars J. Hapalahti:
Lokale brukerinteresser skal ivaretas gjennom klausuler i overdragelsesavtalen.
Forslaget vedtatt enstemmig.

Tilleggsforslag fra Odd Eilert Persen:
Havnestyret ber Alta kommune bruke midler på salg av kommunale boliger i
Korsfjord til reparasjon av kommunal kai på Nyvoll.
Dette for å sikre en fremtidig kommunal kai i distriktet.
Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer.

Havnestyrets vedtak:
I henhold til Vedtekter for Alta Havn KF §16, kan havnestyret i den utstrekning det er forenlig
med økonomiplanen og de økonomiske rammene Alta kommunestyre har fastlagt, treffe
beslutning om anskaffelser og avhendelse av havnekassens eiendommer og innretninger.
Alta Havn KF
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Det påligger Alta havnestyre å sørge for at Alta Havn drives mest mulig kostnadseffektivt.
I henhold til Vedtekter for Alta Havn KF §16 vedtar havnestyret å selge Nyvoll kai.
Lokale brukerinteresser skal ivaretas gjennom klausuler i overdragelsesavtalen.
Havnesjefen gis fullmakt til å forhandle med kjøper(e) om pris og vilkår for salg.
Salgsavtale skal godkjennes av Havnestyret.

Sak 17/2018
Sakstittel: NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - HØRINGSUTTALELSE
Innstilling:
Havnestyret for Alta havn KF har gjennomgått Forslaget til ny havne- og farvannslov, NOU
2018: 4 Sjøveien videre.
Havnestyret mener at utvalgets forslag til ny havne- og farvannslov legger bedre til rette for
en effektiv havnedrift og en mer helthetlig farvannsforvaltning enn gjeldende lov. Havnestyret
uttaler seg på vegne av egen havn og kan se at andre havner vil være bedre tjent med
eksisterende bestemmelser for farvannsforvaltning og anløpsavgift.
Havnestyret mener at forslagets presisering av formålsparagrafen om å fremme sjøtransport
som transportform, må følges opp med gode incentivordninger for godsoverføring og
miljøtiltak. Uten gode ordninger vil særlig mindre havner mangle ressurser for å oppfylle
formålet.
Havnestyret støtter hovedtrekkene i flertallet i havnelovutvalgets forslag til ny havne- og
farvannslov.

Behandling:
Forslaget ble vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:
Havnestyret for Alta havn KF har gjennomgått Forslaget til ny havne- og farvannslov, NOU
2018: 4 Sjøveien videre.
Havnestyret mener at utvalgets forslag til ny havne- og farvannslov legger bedre til rette for
en effektiv havnedrift og en mer helthetlig farvannsforvaltning enn gjeldende lov. Havnestyret
uttaler seg på vegne av egen havn og kan se at andre havner vil være bedre tjent med
eksisterende bestemmelser for farvannsforvaltning og anløpsavgift.
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Havnestyret mener at forslagets presisering av formålsparagrafen om å fremme sjøtransport
som transportform, må følges opp med gode incentivordninger for godsoverføring og
miljøtiltak. Uten gode ordninger vil særlig mindre havner mangle ressurser for å oppfylle
formålet.
Havnestyret støtter hovedtrekkene i flertallet i havnelovutvalgets forslag til ny havne- og
farvannslov.

Sak 18/2018
Sakstittel: FULLMAKT – LÅNEOPPTAK
Innstilling:
For finansiering av ny havnebåt legger Alta havnestyre saken fram for Alta kommunestyre
med slik innstilling:
 Alta kommunestyre godkjenner låneopptak på inntil 300.000,- for kjøp av ny
havnebåt.
 Havnesjefen gis fullmakt til å velge tilbyder av lån.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:
For finansiering av ny havnebåt legger Alta havnestyre saken fram for Alta kommunestyre
med slik innstilling:
 Alta kommunestyre godkjenner låneopptak på inntil 300.000,- for kjøp av ny
havnebåt.
 Havnesjefen gis fullmakt til å velge tilbyder av lån.

Sak 19/2018
Sakstittel: UTVIDELSE AV HAVNEKONTORET
Innstilling:
Havnestyret vedtar:
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 Å igangsette planlegging og søknad for utvidelse av havnekontoret i henhold til
tegninger i vedlegg 1. Alta havn bærer kostnader for planlegging og søknad.
 Før en eventuell anbudsutlysning og prosjektering skal det foreligge bindende
kontrakter med leietakere som sikrer økonomien i prosjektet.
 Havnestyret skal gjøre eget vedtak om anbudsutlysning.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:
Havnestyret vedtar:
 Å igangsette planlegging og søknad for utvidelse av havnekontoret i henhold til
tegninger i vedlegg 1. Alta havn bærer kostnader for planlegging og søknad.
 Før en eventuell anbudsutlysning og prosjektering skal det foreligge bindende
kontrakter med leietakere som sikrer økonomien i prosjektet.
 Havnestyret skal gjøre eget vedtak om anbudsutlysning.

Sak 20/2018
Sakstittel: AVTALE OM ETABLERING OG LEIE AV KOMBIBÅTKAI I BUKTA
HAVNEOMRÅDE

Innstilling:
Havnestyret godkjenner utkast til Avtale om drift av kombibåtkai Bukta, jf. vedlegg 1.
Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:
Havnestyret godkjenner utkast til Avtale om drift av kombibåtkai Bukta, jf. vedlegg 1.

Sak 21/2018
Sakstittel: OMGJØRING AV LÅN FRA FLYTENDE TIL FASTRENTE
Innstilling:
Havnestyret vedtar å omgjøre 50% av lånene i Kommunalbanken til fastrente med bindingstid
på 10 år.
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Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:
Havnestyret vedtar å omgjøre 50% av lånene i Kommunalbanken til fastrente med bindingstid
på 10 år.
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