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Det innkalles med dette til havnestyremøte 1/2021: 
 
Dato:   03. februar 2021 
 
Tidspunkt:   08:30-12:00 
 
Sted:   Teams-møte   
 
Saksliste: 

 
Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra møte 17.12.2020 

 
Sak 02/2021 Habilitet 

 

Sak 03/2021 KPI / Måltall – Rapport 2020 
 

Sak 04/2021 Arealdisponering 
 

Sak 05/2021 HMS Rapport 2020 -Plan 2021 

 
Sak 06/2021 Organisering og bemanning 

 
Sak 07/2021 Fjuel Bodø AS 

 

Sak 08/2021 Havnedirektørens orientering 
• Energi Nord 

• Samarbeidsavtale om fiskerihavna 

• Kulturhavna 

• Geotekniske undersøkelser 

• Molo Givær 

• Landstrøm 

• Vestbrekken 

 

Eventuelt: 

 

 
Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.12.2020 
 

Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

” Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.12.2020 godkjennes”. 
 

 
Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 17.12.2020 
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Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt 
havnestyremøte 17.12.2020 fra kl. 14:00 – 17:30 på Radisson Blu.  
 

Deltakere:  
Inger-Hilde Tobiassen 
Cato Henriksen 
Ellisiv Løvold 

Malin Johansen 
Erlend A. Willumsen 
Svein Møllersen 

 
Ola Smeplass, varaordfører, observatør 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Morten Nydal, driftssjef 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
Mads-Olav Rønning – Controller Bodø havn 
Julie Lian – Prosjektrådgiver Bodø Havn 
Per E. Melgård- prosjektrådgiver Bodø Havn 

 
FORFALL: Arild Nohr 

 
Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med 
stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger-Hilde Tobiassen. 
 
 
Saksliste:  
 

 
Sak 47/2020 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 12.11.2020 
 
Vedtak:  

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
” Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 12.11.2020 godkjennes”. 

 
 
Sak 48/2020 Habilitet 
I sak 49 – Bodø Stamnetterminal fratrådte Ellisiv Løvold da Løvoldkonsernet er leietaker 
på området og vurderes som inhabil.  
 
I sak 50 arealavklaringer er det vurdert at Ellisiv Løvold ikke vil være inhabil, selv om hun 
er styremedlem i Molobyen. Saken er en generell sak på alle områder og eiendommer Bodø 
Havn bruker.  
 
Vedtak:  

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 
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Sak 49/2020 Bodø Stamnetterminal 
Ellisiv Løvold fratrådte under behandlingen. 
 
Vedtak:  

«Bodø havnestyre tar saken om terminalområdet Bodø Stamnetterminal til 
orientering» 

 
 
Sak 50/2020 Arealavklaring mot Bodø kommune 
 
Vedtak:  
 

«Bodø havnestyre gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem en avtale om  
arealbruk og ansvar for Bodø Havn. Denne skal til behandling hos Bodø havnestyre  
før den oversendes Bodø Bystyre.» 

 
 
Sak 51/2020 Prisliste 2021 
 
Vedtak:  

«Bodø havnestyre tar gjennomgangen av prislisten for 2021 til orientering» 
 
 
Sak 52/2020 Miljøplan 

 
Vedtak:  

«Bodø havnestyre vedtar Miljøplan for 2021 – 2025.» 
 

 
Sak 53/2020 Budsjett 2021 

 
Opprinnelig forslag til vedtak:  

 
«Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2021 med et positivt resultat på  
kr 1 000 000.» 

 
 

Nytt forslag til vedtak:  
 

«Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2021 med et positivt resultat på  
kr 1 000 000.  
 
Bodø havnestyre anbefaler overfor bystyret følgende investeringsbudsjett 2021: 
 
Bodø bystyret godkjenner investeringsbudsjett for 2021 med kr. 5.983.000. 
Investeringene finansieres med økt låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler fra 
tidligere år.» 
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Vedtak:  

 

«Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2021 med et positivt resultat på  
kr 1 000 000.  
 
Bodø havnestyre anbefaler overfor bystyret følgende investeringsbudsjett 2021: 
 
Bodø bystyret godkjenner investeringsbudsjett for 2021 med kr. 5.983.000. 
Investeringene finansieres med økt låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler fra 
tidligere år.» 

 
 
Sak 54/2020 KPI – Måltall 2021 

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2021: 
  

• Et resultat på 1 mill kr forutsatt full kompensasjon for bortfall av inntekter som skyldes corona. 

• Avdrag => Avskrivninger. 

• Null avvik med overskredet lukkedato. 

• Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 60 dager  

• Sette i drift landstrøm på 4 kaiavsnitt. 

• Utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025  

• Få opp Nord-Norgelinjen 

• Nullvisjon for skade. 

• Sykefravær under 2 % 

• Ansattetilfredshet > 80 %» 

 
 
Sak 55/2020 Møteplan 2021 

Møtetidspunkt endres til 08:30 – 12:00 
 
Vedtak:  
 
”Bodø havnestyre godkjenner møteplan for 2021.” 

 
Sak 56/2020 Lønn til havnedirektøren 

 
Vedtak:  

 
”Styreleder gis fullmakt til å fastsette ny lønn for havnedirektør, gjeldende fra 01.07.2020.  
Det anbefales å følge Bodø kommunes prinsipper for lønnsutvikling for ledende personell i  
2020.” 

 
 
 
 



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.12.2020 
 

4  bodohavn.no 

 

 
Sak 57/2020 Havnedirektøren orientering 

 
Vedtak:  

 
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 

 
 
Eventuelt: 
 
 
Bodø, den 17.12.2020   
 
 
______________  _________________   _____________     __________ 
Inger-Hilde Tobiassen                Cato Henriksen    Sett: Arild Nohr            Ellisiv Løvold 
Styrets leder                     Styrets nestleder         
 
 
______________     ______________     __________________     __________ 
Svein Møllersen           Malin Johansen      Erlend A. Willumsen   Kjersti Stormo 
                 Havnedirektør 
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Sak 02/2021 Habilitet 

 

 
Administrasjonen undersøker mulige habilitetsproblemer for styrets medlemmer ved 

sammenstilling av møteagenda. Det gjøres også vurderinger av om noen av styrets 

medlemmer risikerer å få informasjon om kunde eller konkurrent som kan være i 

strid med konkurranselovgivningen.  

 

Ingen av sakene til beslutning vurderes å inneholde mulige habilitetsproblem.  Sak 

04/2021 om arealdisponering er av overordnet karakter og berører ikke enkeltselskap 

direkte, og vedtaket anses derfor ikke å medføre habilitetsproblem. Det er heller 

ingen informasjon i saken som kan medføre konkurransefortrinn. 

 

Ut over dette foretar styrets medlemmer en selvstendig vurdering om mulige 

habilitetsproblemer for egen del. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
 

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 

 

 
 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 03/2021 KPI / Måltall – Rapport 2020 

Hensikt 
Hensikt med saken er å rapportere styringsmål for 2020. 

 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i Strategiplan 2019 – 2023, sak 48/2018 Styringsmål 2019 og vedtatt budsjett for 2019 

og 2020 skal det rapporteres på styringsmål for 2019 og vedtas styringsmål 2020 for virksomheten i 

Bodø Havn KF. 

 

Saken 
 

Rapportering av styringsmål 2020: 
I sak 04/2020 vedtok styret følgende styringsmål 2020 for Bodø Havn KF: 

 
• Nullvisjon for skade. 
• Sykefravær under 2 % 
• Ansattetilfredshet > 80 % 
• Rapportering av avvik 

o Antall registrerte avvik siste 12 måneder 
o Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik 
o Antall avvik med overskredet lukkedato» 

• Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger. 
• Rapportere på  

o 6 største varevederlagskundene,  
o utvikling i antall brutto tonn  
o utvikling i antall anløp  
o %-vis økning i inntektene fra landarealet 

• Et resultat på kr 68.690. 
 

Nullvisjon for skade. 

Det er meldt inn 1 personskade i 2020. Skaden ble meldt arbeidstilsynet samme kveld (18/9-2020). 

Skaden medførte legebehandling, men ikke fravær. Hendelsen er beskrevet i logg og det er 

gjennomført evalueringsmøte i etterkant. 

 

Sykefravær under 2 %. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Egenmeldt 0,97% 0,98% 0,39% 0,59% 0,51% 0,47% 0,42%

Sykemeldt 0,82% 0,61% 3,65% 1,62% 2,19% 0,00% 0,23%

SUM 1,79% 1,59% 4,04% 2,20% 2,70% 0,47% 0,65%

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
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Ansattetilfredshet > 80 %. 

I november 2020 ble det gjennomført en arbeidsplassundersøkelse. Snittscore er 4,3 poeng av 5 

oppnåelige poeng. Dette gir en tilfredshet på 86 % i 2020. På de 10 faktorene var laveste score 4,1 og 

høyeste score 4,8.  

 

Avvik 
Antall registrerte avvik siste 12 måneder: 

 
Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik: 

  
Antall avvik med overskredet lukkedato: 

mailto:firmapost@bodohavn.no
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Følgende 3 Arbeidsmiljø- og HMS-avvik har overskredet lukkedato: 

Vannlekkasje fra vindu i tak, trappenedgang til spiserom; planlagt å smøre anordningen rundt luken 

med skjære siden det er et gammelt og sprøtt tak dekke på dette taket. 

Vannlekkasje i trappegang ned fra 4. etg til 1. etg; Lekkasje ikke funnet, det er innkjøpt 

markeringsutstyr for å hindre at folk glir og faller grunnet vannsøl på gulvet. Kantbeslag på taket over 

er funnet defekt og skal byttes ut. 

Fortøyning på Terminalkai sør; Drift skal lage en anordning som gjør friksjonen mindre. 

 

 

Vedlikehold + Reinvestering = Avskrivninger. 

 
 

 

Rapport på de 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp samt 

prosentvis økning i inntektene fra landareal blir rapportert i styremøtet.  

 

 
Et resultat på kr. 68.690,-. 

Som følge av Korona, ble styringsmålet endret underveis i året til -1,7 mill kr (2. tertial 2020), og 

vedlikeholdsaktiviteten ble tatt ned. Ved årsslutt har vi ca 1,0 mill i merinntekter i forhold til regulert 

budsjett, og har redusert kostnadene med 2,6 mill. Foreløpig prognose viser at vi vil komme med et 

resultat på 1,9 millioner. Nå i januar har Bodø Havn fått tilført 2,7 mill kr fra Bodø kommune i ekstra 

midler som kompensasjon for bortfall av inntekter grunnet Korona. Dette tilsier et foreløpig positivt 

resultat på 4,6 millioner for 2020. Det vil bli foreslått overført til driftsfond, men i 

budsjettreguleringen for 2021 vil det bli foreslått å ta noe av dette tilbake for å kunne øke 

vedlikeholdet i 2021 for å ta igjen etterslepet.  

 

 
Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret tar saken til orientering.» 

2020 2019

Vedlikehold 1 721 879 2 022 300

Investeringer 25 980 419 3 738 959

SUM 27 702 298 5 761 259

Avskrivinger 14 378 781 14 500 288

Vedlikeholdsetterslep 13 323 517 -8 739 029 

mailto:firmapost@bodohavn.no
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Sak 04/2021 Arealdisponering 

 

Hensikt 
Hensikten med saken er å gi styret anledning til å komme med innspill til arealavklaring mellom Bodø 

kommune og Bodø Havn.   

 

Bakgrunn 
Forvaltningsavtalen mellom Bodø Havn KF (BHKF) og Bodø kommune (BK) som ble inngått 

2005 er i utgangspunktet utløpt. Det foreligger en forståelse mellom partene at prinsippene i 

den gamle avtalen fortsatt er gjeldene, men avtalen er ikke lenger hensiktsmessig for å sikre 

en god utvikling av terminalområdet.  

 

Siden avtalen ble inngått i 2005, er havne- og farvannsloven endret både i 2009 og i 2020. 

Endringene i loven har blant annet redusert muligheten for å kunne ta inn gebyr og avgifter 

til et minimum, og loven bygger på at driften av havn i all hovedsak skal være finansiert 

gjennom forretningsmessig drift. Sjøtransportens konkurransesituasjon i forhold til 

transport på landeveien, medfører at havners inntekter i hovedsak kommer fra utleie og drift 

av bakareal og ikke selve sjøtransporten. Samtidig er hoveddelen av kostnadene knyttet opp 

mot infrastrukturen tilhørende sjøtransporten. Konkurransesituasjonen og lovgivningen har 

medført at norske havner er helt avhengig av å disponere et betydelig sjønært bakareal til 

utleie, drift og utvikling for å kunne finansiere aktiviteten knyttet til sjøtransport. 

 

Administrasjonene i BHKF og BK ser at det er behov for en gjennomgang av hvordan de 

sjønære arealene som eies av BHKF og BK sentralt i Bodø forvaltes. Grunntanken om at BK i 

kommunal sammenheng har ansvaret for byutviklingen og BHKF har ansvaret for 

utviklingen av havne/terminalområdene har vært styrende for gjennomgangen. 

 

For BHKF er det viktig å få tilstrekkelig handlingsrom for å utvikle havneterminalområdet på 

en god og framtidsrettet måte, samt å ivareta havnens rolle og funksjon knyttet til fiskeri, 

reiseliv og passasjertransport. Det er naturlig at BHKF er sentral i tilretteleggingen av 

havne/sjørelatert næringsutvikling og det er av den grunn også viktig at det legges til rette for 

at BHKF kan delta i utviklingen av tilstøtende arealer i havneområdet.   

 

For BK er det viktig å få hånd om arealer som er sentral i utviklingen av byen, her kan nevnes 

arealer i Molorota og på Sandkaia.  Det pågående reguleringsarbeidet i området vest for 

Molorota har også synliggjort behovet for å få avklart forholdet mellom BHKF og BK. 

Samtidig viser planarbeidet for modernisering av terminalområdet behovet for avklaring. 

 

Kai- og sjønærearealer langs Moloen, Moloveien/gjestehavna og havnepromenaden 

(Sandkaia, Vestbrekken, Damskipskaia, Lillebrekken, Østbrekken og Torgkaia) som driftes av 

BHKF, har over mange år fått redusert inntektsgrunnlaget gjennom fjerning av 

parkeringsplasser og bygg, slik at det nå knapt nok dekker direkte driftkostnader. Disse 

områdene har ikke inntektsgrunnlag for nødvendig vedlikehold og investeringer. For BHKF 
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og BK er det viktig få klargjort hvordan ansvaret for disse kai og sjønæreområdene skal 

ivaretas fremover. Det samme gjelder for BHKFs eiendom på Nyholmen som ikke lenger har 

noen funksjon for BHKF, men som er et område for kulturformidling for innbyggerne i Bodø.  

 

Det er viktig å påpeke at BHKF og BK anses som samme juridiske enhet og det er bystyret 

som gjennom sine budsjettvedtak/andre vedtak gir rammene for aktiviteten i både havna og 

kommunen for øvrig. Konsekvensene av dette er blant annet at BK og BHKF anses som 

samme enhet i forhold til tinglysing og låneopptak. Alle salg og kjøp av eiendom, samt alle 

låneopptak skal være godkjent av Bodø bystyre. 

 

I dag disponeres alt sjøareal i Bodøs indre havn av BHKF. Det er ingen tanke om å endre 

dette. 

Moloen i sentrum eies i hovedsak av Kystverket, men ytterste ledd eies av BK. BHKF forvalter 

både moloen og fiskerikaia og bryggene tilknyttet molo/kai. BHKF er i ferd med å 

reforhandle samarbeidsavtale med Bodø Fiskarlag (BFL) for arealet avsatt til fiskerihavn i 

Bodø og ønsker sammen med BFL å utvikle arealet for å dekke yrkesfiskere behov for lagring 

av redskap og bruk og plass til yrkesutøvelse. 

 

Molostua eies og disponeres av BHKF. Kaiarealet i indre havn (langs Moloveien)  og 

Sandkaia disponeres av BHKF. Kai arealene fra Sjøgt. 1 til Sjøgt. 25, herunder hurtigbåtkai og 

kai ved Nedre torg disponeres av BHKF (Vestbrekken, Damskipskaia, Lillebrekken, 

Østbrekken og Torgkaia).  

 

Innenfor Bodø stamnettermianl disponerer BHKF kaier tilstøtende havneareal fra 

Terminalkai Sør til Rønvik Havn og Marina.  

 

Videre disponers BHKF kaianleggene på Valen.  

 

Dette betyr at BHKF står for utleie, drift, vedlikehold mv. og utgifter/inntekter håndteres av 

BHKF. Kommunen er involvert i tilfeller der salg av areal vurderes/gjennomføres. Det 

samme gjelder makebytte. Kommunen godskrives inntektene ved salg av areal i terminal 

området.   

 

Av større kai utbyggingsprosjekter fra senere tid er Terminalkai Sør,  ny kai på Valen og 

Vestbrekken (Sjøgt.1) gjennomført i regi av BK. I samme periode har BHKF stått for 

utbygging av Teminalkaia og Rønvik Havn og Marina. Videre har BHKF stått for utbedring av 

Sandkaia, deler av havnepromenaden samt oppgraderinger av Molostua.  

 

Av historiske årsaker står Molostua og Nyholmen på BHKF. Disse eiendommene er en del av 

den opprinnelige havnekapitalen som ble overført fra staten til Bodø kommune. Videre er all 

eiendom disponert av havna før 31.12.1984 etter loven en del av den opprinnelige 

havnekapitalen. Nyholmen inkl brygger og bygg eies av BHKF, men ivaretas av Kystlaget 

Salta og Nyholmen Skandsecompagnie og er regulert i avtale med BHKF. Nyholmen har 

ingen funksjon BHKF.  
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Saken 
En stor del av bygningsmassen innenfor havneterminalområdet på Rønvikleira og 

Terminalkai Sør er gammelt og utdatert. For å kunne tilby kunder gode og framtidsrettede 

løsninger må det gjøres store endringer, noe som er godt belyst i utredningen «Byen og 

Havna 2» som tidligere er fremlagt Bodø havnestyre. Bygningsmassens tilstand er dårlig og 

ikke tilpasset dagen krav med hensyn til løsninger, og hvis havna skal kunne tilby kundene de 

løsningene de har behov for, må deler av den gamle bygningsmassen rives. I den forbindelse 

er det naturlig å se på plassering av nybygg og infrastruktur. 

 

BHKF er godt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for havneterminalområdet. Dette har 

synliggjort behovet for å få på plass et forvaltningsregime som legger til rette for at BHKF kan 

videreutvikle havna og terminalområdet. Det er derfor viktig for BHKF å få hånd om/kunne 

disponere arealene bak kaifronten i de områdene som er sentral for havnevirksomheten. 

Primært gjelder det havneterminalområdet på Rønvikleira og Terminalkai Sør.  

 

Dagens og framtidens havnedrift er avhengig av at man har tilgang på godt tilrettelagte 

arealer bak kaifrontene. Det vil være utfordrende og lite hensiktsmessig å drive havna 

effektivt med dagens logistikk og lagerbygg, og man er derfor avhengig av å kunne tenke nytt 

og langsiktig når området skal utvikles. I dagens situasjon har ikke BHKF som forvalter full 

rettslig råderett over eiendommene på Rønvikleira. For å gjøre BHKF i stand til å utvikle 

området på en god måte vil det være fordelaktig å kunne foreta salg/kjøp/makebytte i 

havneterminalområdet. Dette vil gjøre havna i stand til å tilpasse eiendomsforholdene slik at 

de blir i samsvar med framtidige planer.  BHKF gis også muligheten til å skaffe kapital i form 

av salgsinntekter på areal som ikke ansees som kritisk for utviklingen av 

havneterminalområdet. 

 

Videre er det behov for oppgradering av infrastruktur knyttet til fiskerihavna. Det pågår p.t. 

en mulighetsstudie «Kulturhavna» som ser på ulike løsninger for området. BHKF må gis 

mulighet for utvikling av fiskerihavna slik at forholden legges til rette for fremtidig 

rekruttering til fiskeryrket. 

 

Området Sandkaia, Moloveien og Molorota står sentralt i byutviklingen de nærmeste årene. 

Det er igangsatt reguleringsarbeid i området vest for Molorota – områdereguleringsplan i 

regi av Bodø kommune. I dette området har både Bodø kommune (BK) og Bodø Havn KF 

(BHKF) eiendommer, der BHKF eier Molostua som ligger innenfor reguleringsområdet. For 

Bodø kommune er det viktig å få hånd om sentrale areal til byutvikling. Området Sandkaia, 

Moloveien og Molorota står sentralt i byutviklingen de nærmeste årene. Det jobbes med å få 

helhetlige prosjekter i Moloveien og i området vest for molorota. I den forbindelse kan det 

være formålstjenlig at BK disponerer arealene i Molorota og på Sandkaia. Dette gir 

kommunen muligheten til å se de nevnte områdene i sammenheng.  

Den pågående reguleringsprosessen legger opp til at Molostua reguleres bort.  
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Per i dag har BHKF noen servicefunksjoner som er lokalisert i Molostua. Disse funksjonene 

bør kunne flyttes inn i andre lokaler i samme område. Molostua og Sandkaia inngår ikke i 

BHKFs planer for framtidig havnedrift, men begge områdene gir og har gitt inntekter til 

BHKF som har gått til drift av kai og havnepromenade i indre havn. Tidligere har BHKF også 

hatt inntekter fra parkering og utleie av areal både der biblioteket er bygget, langs 

havnepromenaden og på Sandkaia.  

 

For BHKF og BK er det viktig få klargjort hvem som har ansvaret for drift og investering på 

kaiarealer og havnepromenade i indre havn når inntektsgrunnlaget ikke lenger er dekkende. 

 

Når det gjelder leieinntektene knyttet til Molostua kan det være fornuftig at disse beholdes av 

BHKF inntil Molostua flyttes/rives. Dette vil gi havna tid til å til passe driften uten at de 

økonomiske konsekvensene blir for store.   

 

Det er en forståelse mellom BHKF og BK om at BHKF skal sørge for utvikling av 

havneområdene og at BK har ansvaret for byutvikling. I en avtale om arealdisponering må 

følgende tema belyses: 

 

- Skal BHKFs myndighet også omfatte rett til å kjøpe/selge/makebytte eiendom i 
havneterminalområdet på Rønvikleira? 

- Skal Molostua og Sandkaia overføres/overdras til BK? 

- Hvordan skal oppgavene drift og investeringer i indre havn fordeles mellom BK og 

BHKF? 

- Skal BK stå for den fremtidige oppfølgingen av Nyholmen? 

 

Rådmannen vil fremme tilsvarende sak til behandling i formannskapet og bystyret. 

Gjennomføringen av de foreslåtte endringene er betinget av at bystyret vedtar endringen.   

 

 

Administrasjonens anbefaling 
For å sikre begge parter handlingsrom/utviklingsmuligheter anbefaler administrasjonen 

følgende justeringer som inngår i en avtale mellom partene: 

• Molostua og Sandkaia overføres til BK.  

• BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøpe/makebytte 

eiendom i dagens havneterminalområde. Det foreslås at myndigheten til å 

selge/kjøpe/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF. 

• BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som 

dekkes inn av inntektene fra samme område. 

• BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre 

en god utvikling av dette området fremover mot 2024. 
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Forslag til vedtak:  
 
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle 
frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold: 

o Molostua og Sandkaia overføres til BK.  

o BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøpe/makebytte 

eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne 

myndigheten til å selge/kjøpe/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra 

salg tilfaller BHKF. 

o BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det 

som dekkes inn av inntektene fra samme område. 

o BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan 

sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.» 
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Sak 05/2021 HMS – Rapport 2020 – Plan 2021 

Hensikt 
Hensikt med saken er å informere om gjennomførte HMS aktiviteter for 2020 og 

planlagte HMS aktiviteter for 2020. 
 

Bakgrunn 
Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2a) og § 5 i Interkontrollforskriften stiller krav til 

virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

 

Saken 
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontrollen skal 
tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er 
nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.  
 
Bodø Havn KF er omfattet av følgende lover og forskrifter: 
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Flere av disse lovene og forskriftene omfatter helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i 
Bodø Havn. I ledelsens gjennomgang er disse lovene og forskriftene prioritert. 
 

Årlig gjennomføres en ROS analyse som er grunnlaget for Bodø Havn sin HMS-plan. 
Status for 2020 er: 

 
 

De punktene som ikke er ivaretatt i 2020 blir overført til HMS-plan for 2021 samt at 
det er tilført nye punkter basert på ny ROS analyse. 
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Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret tar informasjonen om HMS-tiltak for 2020 og HMS-plan for 2021 til 
orientering.» 

 

 
 

 

 
 

mailto:firmapost@bodohavn.no


 
HAVNESTYREMØTE 03.02.2021 

 1 
Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø 

+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no 

 

 

Sak 06/2021 Organisering og bemanning 

 

Hensikt 
Hensikt med saken er å sikre at Bodø Havner organisert og har bemanning som samsvarer med 

selskapets strategi sikrer gjennomføringen av denne. 

Bakgrunn 
Forretningsideen til Bodø Havn er: 

«Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets behov innen sjørettet logistikk og transport av 

passasjerer og gods. Vi skal sørge for god, bærekraftig og effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift 

som gir havna sikker økonomi og havnas kunder gode rammevilkår» 

 
Videre kan de foretaksspesifikke eierstrategiene oppsummeres til at Bodø Havn skal være:  

- Samfunnsansvarlig gjennom å Bidra til å gjøre Bodøregionen attraktiv og tilgjengelig 

- Kyndig gjennom å Ivareta og utvikle vår rolle som samfunnsaktør og være god 

på drift av havn 
- Smart gjennom å Være bærekraftig og fremtidsrettet 
- Markedsorientert gjennom å Utvikle Bodø havns fortrinn og muligheter for å skape vekst og 

verdier 
 

I dag består organisasjonen av 13 stillinger, der en stilling er en 2-årig prosjektstilling som blant annet 

skal ivareta arbeidet med miljøplan, avfallsplan, digital HMS/kvalitetshåndbok, ny web-side og 

informasjonskanaler samt utvikling av system for statistikk og nytt system for timeregistrering. 

Prosjektstillingen har varighet ut mai 2022. Tilbake i 2016 besto organisasjonen i Bodø Havn av 17 

stillinger. 

 

Dagens organisasjonskart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre har vi siden sommeren 2020 hatt fravær i en stilling, og vi har ingen signaler om når denne 

ansatte er tilbake i full jobb. I tillegg skal to ansatte ut i pappapermisjon i løpet av året.  
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Bodø Havn har store utviklingsprosjekter som blant annet etablering av Nord-Norgelinjen, utvikling 

og implementering av Masterplan for Bodø Havn, Miljøplan med avfallsplan, utvikling av 

terminalområdet, utvikling av Terminalkai Sør, Fiskerihavna og utviklingen av Bodø Havn som 

energihub, som alle er løpende. I tillegg har vi investeringsprosjekt som etablering av 

Landstrømsanlegg på 5 steder i havna, rehabilitering av Vestbrekken og etablering av Molo på Givær 

skal ivaretas og samtidig skal havna utvikle seg til å bli en kommersiell aktør som er selvfinansierende 

og markedsorientert.  

 

Saken 
Bemanningen oppleves som knapp og jeg frykter at vi er sårbare for å mislykkes på flere områder hvis 

vi fortsetter å skulle løse alle oppgavene uten å føye til mer kapasitet og kompetanse. Oppgavene våre 

er heller ikke av en midlertidig art, og erfaringen viser at det til stadighet dukker opp nye og store 

prosjekter og oppgaver som er naturlig å ta del i. 

 

Markedsarbeid. 

Havne og farvannsloven forutsetter at havnevirksomheten skal baseres på prinsippet om 
selvfinansiering og av det følger at vi må være markedsorientert i vår kjernevirksomhet, noe som også 
er forankret i Bodø Havns strategi. 
 
Vi har med bakgrunn i strategien satt i gang prosjektet «sjøkro», for å skape vekst i inntektene. Fokus 
på marked gir økte inntekter, og i en tid med corona der Kystruten har redusert antall anløp og all 
cruiseskiptrafikk er stoppet opp, har Bodø Havn hatt økte inntekter på andre områder som følge av et 
noe mer økt markedsfokus. Potensialet anses imidlertid som langt større enn hva vi klarer å ta ut i dag.   
 
Som en del av prosjektet «sjøkro» har vi foretatt en gjennomgang av forretningsbetingelsene og 
prislista. Vår erfaring når vi har belyst vår forretningspraksis, er at vi som organisasjon har en sterk 
forvaltningskultur, og den forretningsmessige tenkningen er utydelig og for lite forankret. All kapasitet 
brukes på ren iverksettelse av mottatte bestillinger, og det er hverken avsatt kapasitet eller fokus på 
det forretningsmessige. Vi er heller ikke organisert for å fremme salg og markedsorientering, og blir av 
den grunn mer reaktiv enn proaktiv i vårt arbeid.  
 
Mangel på proaktiv jobbing ut mot våre markeder, samt at vi i for liten grad makter å kapitalisere på 
våre arealer medfører at vi går glipp av vekst. Samtidig ser vi at andre havneforetak, som f.eks Tromsø 
Havn og Oslo Havn, har valgt å styrke og organisere sin maritime og eiendomsmessige virksomhet 
som et markedsteam som jobber mer kommersielt mot kunders behov for tjenester, kai- og landareal. 
Fremover ønsker vi å styrke Bodø Havn med kapasitet til markedsarbeid og rette fokus på 
kundeoppfølging og salg. Dette vil kreve at vi endrer organiseringen slik at vi får styrket vårt 
forretningsfokus og det vil fordre at vi øker kapasiteten. Det forutsettes at økt kapasitet til 
markedsarbeid skal kunne la seg finansieres med økte inntekter, og jeg ønsker å styrke bemanning og 
kapasitet innen marked og logistikk for å få til dette. Samtidig skal vi se på hvordan arbeidet mot 
markedet skal organiseres i Bodø Havn.   
 
Investeringsprosjekt. 
Det er forventet at Bodø Havn skal utøve samfunnsutvikling og fremme og utvikle Bodø som logistikk- 
knutepunkt. Gjennom prosjektet «Byen og Havna 2» har vi fått bekreftet potensialet og mulighetene 
som ligger i dette, men det er også pekt på at det kreves aktive grep og investeringer for å lykkes. 
Utviklingen av terminalområdet vil kreve betydelige ressurser i årene fremover. Samtidig må 
fiskerihavna utvikles, det må gjennomføres oppgradering av Jernbanekaia, RHM må utvides og 
omstruktureres og vi vil få et betydelig arbeid med å utvikle havna som energiknutepunkt. Dagens 
bemanning innen prosjektledelse må styrkes både med kapasitet og kompetanse hvis vi skal kunne 
svare ut disse oppgavene. Jeg ønsker å styrke Bodø Havn med en prosjektlederstilling. Denne 
stillingen bør på sikt kunne finansieres av som del av planlagte prosjekt. 
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Administrasjonens anbefaling 
I henhold til instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren pkt 3.4 har havnedirektøren 

myndighet til å til å opprette og nedlegge stillinger. Imidlertid er samfunnet i en situasjon med 

pandemi som vil kunne påvirke Bodø Havns budsjett gjennom 2021. Derfor ønsker jeg å få styrets 

innspill før Bodø Havn utvider organisasjonen fra 12 til 14 faste stillinger. Disse stillingene er tenkt 

knyttet til markedsarbeid og prosjektledelse. Stillingene er planlagt innarbeidet i budsjettreguleringen 

for 1. tertial 2021. 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
 
«Bodø havnestyre tar orienteringen om planlagt utvidelse av bemanning med 1 stilling knyttet opp 

mot markedsarbeid og 1 stilling som prosjektleder til etterretning.» 

 

 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 07/2021 Fjuel Bodø AS 

 

Hensikt 
Hensikt med saken er å forberede etablering av et felles energiselskap sammen med Bodø Energi ved å 

inngå en intensjonsavtale om deltakelse i et felleseid selskap som først etableres av Bodø Energi.  

 

Bakgrunn 
I sak 07/2020 ble det gitt en orientering om mulighetene som ligger i å etablere et selskap som kan 

utvikle, iverksette og drifte den infrastrukturen som vil være nødvendig for at havna i Bodø skal kunne 

bidra til det grønne skifte ved å være energihub for maritim og annen havnerelatert aktivitet. I løpet av 

2020 er det gitt orientering om det videre arbeidet som er gitt arbeidstittelen «Arctic Port Energy». 

 

Saken 
Den pågående etableringen av landstrømsanlegg bekrefter at Bodø Havn KF ikke har kompetanse eller 

kapasitet til alene å utvikle, etablere og drifte ulike fremtidige energiløsninger som det vil være 

naturlig å etablere i havna. Det har vært naturlig å søke samarbeid med nord-norske aktører, og se på 

mulige forretningsmodeller sammen. Bodø Havn har sammen med Bodø Energi AS, Tromsø Havn KF 

og Troms Kraft AS kommet frem til mulige forretningsmodeller som forutsetter lokalt eierskap om 

infrastruktur, samtidig som vi oppnår stordriftsfordel og utvikling av kompetanse i et felles drifts- og 

forvaltningsselskap. 

 

Nedenfor følger illustrasjon av forretningsmodellen: 

 
 

Forretningsmodellen innebærer at eierskapet til infrastruktur ligger i lokale infrastrukturselskap og at 

disse lokale infrastrukturselskapene har eierskap i det felles drifts- og forvaltningsselskapet. På sikt 

skal ansatte og kompetanse være i fellesselskapet. I fremtiden vil dette selskapet ha kompetanse og 

ressurser til å kunne tilby havner utenfor fellesskapet, å etablere og drifte energiinfrastruktur i deres 
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havner. Imidlertid vil eierskapet til dette felles drifts- og forvaltningsselskapet være forbeholdt de 

opprinnelige eierne. Navnet Fjuel AS bygger på en «fornorsking» av det engelske ordet for drivstoff, og 

ordet slutter på EL som viser til grønn kraft. Følgende profil er valgt for selskapet:  

 
 

I Tromsø har Troms Kraft og Tromsø Havn etablert det felles infrastrukturselskapet Fjuel Tromsø AS 

som de nå er godt i gang med å fylle med innhold og kapital. Det er ansatt daglig leder i selskapet og de 

har fått innvilget prosjektmidler hos ENOVA for å kunne planlegge for større energiinvesteringer i 

havna. Dette infrastrukturselskapet har estimert et kapitalbehov for de 2 første årene på 40 mill kr. 

 

Videre har Trondheim Havn meldt interesse for å delta i drifts- og forvaltningsselskapet når dette 

etableres. Trondheim Havn er litt foran Bodø Havn med etablering av landstrøm til blant annet 

Kystruten. De har betydelig teknisk kompetanse, men ønsker forretningskompetansen gjennom et 

felles drifts- og forvaltningsselskap. Troms Kraft og Tromsø Havn ønsker et infrastrukturselskap for 

Trondheim inn i fellesskapet.   

 

Bodø Havn ser nytten av å være i et fellesskap som kan utvikle energiområdet sammen med aktører 

som har nødvendig kompetanse. Videre er det viktig å begrense risiko, men samtidig kunne ta del i en 

større del av verdikjeden enn for eksempel kun utleie av areal til videre etablering av 

energiinfrastruktur (ladepunkt, solceller, batteristasjoner osv). Etablering av landstrøm alene vil kreve 

låneopptak for Bodø Havn, i et felles selskap vil vi kunne bringe inn tingsinnskudd og la fellesselskapet 

stå for låneopptaket. Samtidig vil Bodø Havn kunne få tilført kompetanse og kapasitet når 

landstrømsanlegget skal settes i drift og senere når det skal etableres gode energiløsninger på 

terminalområdet. Det vil være et løft for Bodø Havn å kunne ta denne aktiviteten inn i et felles selskap. 

Bodø Havn ønsker primært å fokusere vår kapasitet på havneutvikling, og ønsker derfor at Bodø 

Energi som innehar kunnskap om energibransjen, har aksjemajoriteten i det felles eide selskapet.  

 

For å sikre at Bodø får deltakelse på eiersiden i Fjuel AS, ønsker Bodø Energi og Bodø Havn at Fjuel 

Bodø AS etableres slik at dette selskapet kan delta i etableringen av Fjuel AS. Bodø Energi AS har 

ressurser å sette inn som daglig leder av infrastrukturselskapet og har sagt seg villig å etablere 

selskapet raskt mot at Bodø Havn inngår en intensjonsavtale om deltakelse i selskapet når dette er 

vedtatt i bystyret.  

 

Både Bodø Energi og Bodø Havn er 100 % eid av Bodø kommune. Bodø bystyre har besluttet at all 

deltakelse i aksjeselskap skal vedtas i bystyret. Rådmannen har fått en redegjørelse om saken og vil 

fremme forslag til bystyret når havnestyret gir sin anbefaling om la Bodø Havn få eierskap i et felleseid 

selskap med Bodø Energi. Det betyr at Bodø Havn maksimalt skal eie 49 %. 

 

Før Bodø havnestyre kan fremme en slik anbefaling for bystyret, må det være forhandlet frem en 

aksjonæravtale mellom partene og et forslag om vedtekter. Videre må det være avtalt hvilke eiendeler 

og kapital som skal legges inn i selskapet, slik at det foreligger et forslag til åpningsbalanse.   
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Administrasjonens anbefaling 
Havnedirektøren anbefaler styret å tildele denne en fullmakt til å inngå intensjonsavtale om deltakelse 

i et felleseid infrastrukturselskap. Intensjonsavtalen må forutsette at deltakelse i selskapet vil kreve 

anbefaling fra havnestyret og godkjenning fra Bodø bystyre. Videre skal administrasjonen jobbe frem 

forslag til vedtekter, aksjonæravtale og åpningsbalanse for det felleseide selskapet. Dette skal danne 

grunnlaget for havnestyrets anbefaling. 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret gir Havnedirektøren fullmakt til å inngå en intensjonsavtale om 
deltakelse i et felleseid infrastrukturselskap med Bodø Energi. Intensjonsavtalen skal 
forutsette at deltakelse i selskapet vil kreve anbefaling fra havnestyret og vedtak i 
bystyret.» 
 
 
 

 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 08/2021 Havnedirektørens orientering.  

Hensikt 
Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.   
 

Bakgrunn 
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den 

periodiske rapportering. 
 

Saken 

Energi Nord 

Petro Arctic har initiert et samarbeidsprosjekt «Energi i Nord» der Bodø Havn 

sammen med flere nord-norske havner og energiselskap, har inngått intensjonsavtale 

om å delta i forprosjekt Energi i Nord og en felles intensjon om å inngå et 

klyngesamarbeid vedrørende Energi i Nord. Partnerskapet har som overordnet 

ambisjon å etablere Energi i Nord som en ledende klynge som bidrar til at 

energiomstillingen skaper verdier for selskaper og samfunn i Nord-Norge. Klyngen 

skal også bidra til oppfyllelse av utslippsmålene i Parisavtalen og FNs 17 

bærekraftsmål. 

Områder klyngen skal jobbe innenfor er elektrifisering, hydrogen-produksjon, 

hydrogen-bruk, hydrogen transport og lagring, batteri, infrastruktur og lagring, 

havvind, vindkraft på land, samt CCS (karbonfangst og lagring). Kunnskapsparken 

Bodø er prosjektleder og prosjektkoordinator i forprosjekt. 

Partene dekker kun egne kostnader i forprosjekt. Partene forplikter seg til aktiv 

deltagelse gjennom møter, styringsgruppe, referansegruppe, fou gruppe, el. Partene 

har som ambisjon om å videreføre samarbeidet i en ny klynge som en del av 

Norwegian Innovation Clusters. Partene har en intensjon om å komme fram til 

prinsipper, oppgaver, aktiviteter og økonomiske betingelser for et samarbeid om et 

hovedprosjekt. Det legges til grunn at partene skal bidra med kompetanse og 

kapasitet til å utføre forprosjektet og senere et eventuelt hovedprosjekt (drift av 

klynge). Inngåelse av videre partneravtale/samarbeidsavtale er betinget av at 

prosjektet får tilsagn om tilskudd fra Innovasjon Norge eller annen finansielle støtte. 

 

Samarbeidsavtale med Bodø Fiskarlag 

Arbeidet med å utarbeide en samarbeidsavtale med Bodø Fiskarlag går fremover, og 

denne avtalen vil kunne danne et godt grunnlag for å utvikle næringen fremover. Det 

er viktig å få satt felles kriterier for tildeling av båtplass til fiskefartøy og få regulert 

samarbeidet. Blant annet skal vi sammen se på hvordan vi skal kunne legge bedre til 

rette for lagring av redskap og bruk fremover.  
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Kulturhavna 

Ledergruppa bli presentert for utkast til mulighetsstudien i løpet av uken. 

 

Geotekniske undersøkelser 

Vi har hentet inn tilbud fra 3 tilbydere om grunnundersøkelser for 5 områder vi 

ønsker å få undersøkt på terminalområdet. Dette med tanke på lagring av containere 

tilknyttet Nord-Norgelinjen og etablering av ny bygningsmasse på området. 

Det ser ut som alle kan starte opp rundt uke 6. 

 

Molo Givær 

Etter avtale med ordfører og rådmann er prosjektet utvidet med ytterligere utdypning 

som beløper seg til 0,5 mill kr. Dette er finansiert av Bodø kommune. Endelig 

ferdigstillelse er estimert i midten av februar.  

 

Landstrøm 

Det er gjennomført møte om NG3-tårn, pluggen til Kystruten. Årsake er bekymring 
for stabilitet på tårn i nord-norsk vær/vind. Anbud for gravearbeider er satt til 8. 
februar. 
 

Vestbrekken 

Kaia ble overlevert rett før jul. Remontering av uteserveringen forventes endelig 

ferdigstilt i løpet av februar. Det gjenstår noen elektriske tilførsler og tilkoblinger.  

 

 

Forslag til vedtak:  
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 
 
 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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