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            Alta Havn KF 
 
 

            Møteprotokoll 
 

 
Havnestyret 

 
 
Møtested: Havnekontoret 
Møtedato: 27.09.2018  Kl. 10:00 – 12:00 

 
Til stede på møte:  A Lars Hapalahti 
    Frp Odd Eilert Persen 

SV Anita H. Pedersen 
B Henriette B. Eilertsen 

    ANS Ketil Iki 
 
Forfall:    
 
 
 
        
Fra administrasjonen: Havnesjef Hans Roar Christiansen 
 
Innkalling:   Datert 31.08.2018 
 
Saksliste:   Datert 21.09.2018  
      
Behandlede saker:  Fra sak 27/18 til og med 32/18. 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt i møtet. 
 
Alta, 27.09.18 
 
 
          
Lars Hapalahti   Odd Eilert Persen            Anita H. Pedersen 
 
 
 
Henriette B. Eilertsen   Ketil Iki      
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Saksliste 
 
Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 26/18 Orienteringssaker 

1. Tap på fordringer 
2. Fremdrift utvidelse av havnekontoret 
3. Status Urnesbukta 
4. Kai for større fiskebåter 
5. Salg av Nyvoll kai 
6. Fremdrift molo Storekorsnes 

 
Sak 27/18 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2018 
 
Sak 28/18 Budsjettjustering 1 – 2018 
 
Sak 29/18 Innføring av parkeringsavgift 
 
Sak 30/18 Forslag til planendring Fiskerihavna/Urnesbukta 
 
Sak 31/18 Oppstillingsplass for buss ved cruiseanløp 
 
Sak 32/18 Endring av forhandlingsutvalget 
 
 
 
 

Sak 25/2018 
 
Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  
 
Behandling: 
Sak 31/18 ble flyttet frem og behandlet etter sak 27/18. 
 
For øvrig ingen merknader. Innkalling og saksliste med endring ble enstemmig godkjent 
 
 
 

Sak 26/2018 
 
Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER  
 
Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering. 
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Orienteringssak 5 – Salg av Nyvoll kai. Havnestyret anmerket at salgsprosessen igangsettes 
først etter at saksliste for kommunestyremøte i oktober er klar. 
 
 
 
 

Sak 27/2018 
 
Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 2. TERMIN 2018 
 
Innstilling: 
Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 2. termin 2018 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 2. termin 2018 til orientering. 
 
 
 

Sak 28/2018 
 
Sakstittel: BUDSJETTJUSTERING 1-2018 
 
Innstilling: 
Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 1 – 2018. 
 
Sum driftsinntekter øker med kr. 737.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 
737.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2018. 
 
Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 2.200.000,-. 
 
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 1 – 2018. 
 
Sum driftsinntekter øker med kr. 737.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 
737.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2018. 
 
Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 2.200.000,-. 
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Sak 29/2018 
 
Sakstittel: INNFØRING AV PARKERINGSAVGIFT  
 
Innstilling: 
Havnestyret vedtar å innføre avgiftsparkering ved Hurtigbåtkaia med følgende satser: 

• Dag 1 og 2  kr. 40.-/ døgn 
• Dag 3, 4 og 5  kr. 80.-/ døgn 
• Fra dag 6  kr. 120.-/ døgn løpende 

 
Betaling skjer på p-automat eller p-app. Inntektene tilfaller P-etaten i Alta kommune, som kjøper, eier 
og driver p-automaten. Satsene kan justeres i forhold til tidspunkter og programvare i p-automat og evt 
begrensninger der. 
 
Havnestyret delegerer ytterligere tiltak for parkering og betaling i havneområdene til havnesjefen. 
 
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
Havnestyret vedtar å innføre avgiftsparkering ved Hurtigbåtkaia med følgende satser: 

• Dag 1 og 2  kr. 40.-/ døgn 
• Dag 3, 4 og 5  kr. 80.-/ døgn 
• Fra dag 6  kr. 120.-/ døgn løpende 

 
Betaling skjer på p-automat eller p-app. Inntektene tilfaller P-etaten i Alta kommune, som kjøper, eier 
og driver p-automaten. Satsene kan justeres i forhold til tidspunkter og programvare i p-automat og evt 
begrensninger der. 
 
Havnestyret delegerer ytterligere tiltak for parkering og betaling i havneområdene til havnesjefen. 
 
 

Sak 30/2018 
 
Sakstittel: FORSLAG TIL PLANENDRING FISKERIHAVNA /URNESBUKTA  
 
Innstilling: 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel avgir Havnestyret følgende innspill: 
 
Alta havn er i utvikling og opplever økende etterspørsel og behov for egnede arealer avsatt til 
havneformal. Generelt er det viktig å avsette tilstrekkelige bakarealer og sjøområder til 
havneformål som sikrer en fornuftig og hensiktsmessig drift ved kai- og marinaanlegg.  
 
I Urnesbukta er det i dag etablert marinaanlegg med plass til ca. 200 fritids- og fiskebåter. I 
løpet av sommeren 2018 er marinaanlegget utvidet, oppgradert og tilrettelagt for fiskeri. 
Anlegget i sjø opptar i dag hele området avsatt til småbåthavn. For å legge til rette for 
fremtidig utvidelse av anlegget er det behov for større sjøområde til havneformål. I 
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Urnesbukta er det i tillegg mangel på bakarealer for å tilfredsstille kommunens krav om 
parkering, dekke brukernes behov for oppstilling av båter, og lagring av redskaper og utstyr.   
 
Det er en fordel om Alta havn både kan forvalte, organisere og ha inntekter på bakarealene til 
sine kai- og marinaanlegg. Aktivitet i området som ikke er relatert til bruk av marinaen vil 
fremstå som lite hensiktsmessig og feilplassert. 
 
Havnestyret foreslår at: 
 

1. Området som i dag er regulert til næringsformål på eiendom 30/37 endres til 
havneformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 

2. Havneområdet i sjø utvides øst, i henhold til vedlagt kart. 
 
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel avgir Havnestyret følgende innspill: 
 
Alta havn er i utvikling og opplever økende etterspørsel og behov for egnede arealer avsatt til 
havneformal. Generelt er det viktig å avsette tilstrekkelige bakarealer og sjøområder til 
havneformål som sikrer en fornuftig og hensiktsmessig drift ved kai- og marinaanlegg.  
 
I Urnesbukta er det i dag etablert marinaanlegg med plass til ca. 200 fritids- og fiskebåter. I 
løpet av sommeren 2018 er marinaanlegget utvidet, oppgradert og tilrettelagt for fiskeri. 
Anlegget i sjø opptar i dag hele området avsatt til småbåthavn. For å legge til rette for 
fremtidig utvidelse av anlegget er det behov for større sjøområde til havneformål. I 
Urnesbukta er det i tillegg mangel på bakarealer for å tilfredsstille kommunens krav om 
parkering, dekke brukernes behov for oppstilling av båter, og lagring av redskaper og utstyr.   
 
Det er en fordel om Alta havn både kan forvalte, organisere og ha inntekter på bakarealene til 
sine kai- og marinaanlegg. Aktivitet i området som ikke er relatert til bruk av marinaen vil 
fremstå som lite hensiktsmessig og feilplassert. 
 
Havnestyret foreslår at: 
 

1. Området som i dag er regulert til næringsformål på eiendom 30/37 endres til 
havneformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 

2. Havneområdet i sjø utvides øst, i henhold til vedlagt kart. 
 
 
 

Sak 31/2018 
 
Sakstittel: OPPSTILLINGSPLASS FOR BUSS VED CRUISEANLØP 
 
Innstilling: 
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Havnestyret vedtar å opparbeide ny oppstillingsplass for busser. Kostnadene dekkes inn over 
drift og innarbeides i justert budsjett 1-2018. 
 
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
Havnestyret vedtar å opparbeide ny oppstillingsplass for busser. Kostnadene dekkes inn over 
drift og innarbeides i justert budsjett 1-2018. 
 
 
 

Sak 32/2018 
 
Sakstittel: ENDRING AV FORHANDLINGSUTVALGET  
 
Innstilling: 
Havnestyret oppnevner to nye medlemmer til forhandlingsutvalg. 
 
Forslag fra havnestyret: 
Havnestyret oppnevner styrets leder, nestleder og havnesjef til forhandlingsutvalget. 
Havnesjef forhandler sin lønn direkte med havnestyret. 
Vedtaket forelegges ansattes organisasjon før vedtaket trer i kraft. 
 
Behandling: 
Forslaget fra havnestyret ble vedtatt enstemmig 
 
 
Havnestyrets vedtak: 
Havnestyret oppnevner styrets leder, nestleder og havnesjef til forhandlingsutvalget. 
Havnesjef forhandler sin lønn direkte med havnestyret. 
Vedtaket forelegges ansattes organisasjon før vedtaket trer i kraft. 
 
 
 
 


