
 HAVNESTYREMØTE 29.09.2021 
 

1  bodohavn.no 

 

  
Det innkalles med dette til havnestyremøte 5/2021: 
 
Dato:   29. september 2021 
 
Tidspunkt:   08:30-11:00 
 
Sted:   Tromsø  - Clarion Hotel The Edge 
 
Saksliste: 

 
Sak 25/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra møte 20.05.2021 

 
Sak 26/2021 Habilitet 

 

Sak 27/2021 Regnskap 2. tertial med budsjettregulering 
 

Sak 28/2021 Oppfølging KPI 2021 
 

Sak 29/2021 Overføring av strømanlegg til Fjuel Bodø AS 

 
Sak 30/2021 Havnedirektørens orientering 

• Vestbrekken 

• Utleid areal Terminalkai Sør 

• Resultat av kai-inspeksjon i Værran 

• Bobilparkering 

• Kontorsituasjonen 

• Stilling som prosjektleder 

• Kulturhavna 

• Fiskerikaia og Bodø Fiskarlag 

• Utviklingen av terminalområdet 

• Mulighetsstudie molo på Langstranda 

• Landstrøm 

• Hydrogen i Bodø havn 

 

Eventuelt: 

 

 
Sak 25/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 20.05.2021 

 
Forslag til vedtak:  

 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
” Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 20.05.2021 godkjennes”. 

 
 

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 20.05.2021 

 

 



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 20.05.2021 
 

1  bodohavn.no 

 

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt 
havnestyremøte 20.05.2021 fra kl. 08:30 – 11:30 på Teams.  
 

Deltakere:  
Inger-Hilde Tobiassen 
Cato Henriksen 
Ellisiv Løvold 

Malin Johansen 
Erlend A. Willumsen 
Svein Møllersen 
Arild Nohr 

 
Anna Welle, assisterende rådmann, observatør 
Ole Smeplass, varaordfører, observatør 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Morten Nydal, driftssjef 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
 
FORFALL: Ingen 

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

 
Sak 21/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.03.2021 
 

 

Vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
” Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.03.2021 godkjennes”. 

 
 
 

Sak 22/2021 Habilitet 
 

 
Vedtak:  

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 
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Sak 23/2021 Regnskap 1. tertial med budsjettregulering 

 
Vedtak: 

 
«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:  

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 1. tertial 2021 som viser et resultat på kr 1 

129 074,- mot et periodisert budsjett på kr -1 355 798,-, et mindreforbruk på kr 2 484 869,-. Budsjett 
reguleres i balanse ved overføring av 2 millioner fra driftsfond.  

2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr 1. tertial 2021.  
3. Bystyret godkjenner forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2021;  

 Sum driftsinntekter reduseres fra kr 43.684.600 med 2.742.000 til kr 40.942.600. Sum 

 driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 46.134.600 med 399.360 til kr 46.533.960. 
 Sum netto finanskostnader reduseres fra kr 13.250.000 med 4.492.000 til kr 8.758.000. 

 Budsjettert resultat for 2021 reduseres fra kr 1.000.000 til et resultat i balanse.  
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettreguleringer for investeringsregnskapet 2021:  

 a. Fra kr 63.024.316 med 11.683.000 til kr 74.707.316  
  b. Nytt lån til finansiering av Landstrøm med kroner 9.650.250. Lånet avdrages over       

15 år. Tidligere bevilget lån i sak PS0003/19 Landstrøm utgår.  

 
 

Sak 24/2021 Havnedirektøren orientering 
 

  

Vedtak:  
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 

 
 

Eventuelt: 
 

 

Bodø, den 20.05.2021 
  

 
 

 

______________        _________________   _____________           __________ 
Inger-Hilde Tobiassen          Cato Henriksen                     Arild Nohr                    Ellisiv Løvold  

Styrets leder         Styrets nestleder         
 

 

______________            ______________        __________________          __________ 
Svein Møllersen           Malin Johansen           Erlend Willumsen         Kjersti Stormo 

                     Havnedirektør 
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Sak 26/2021 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.   

 

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 27/2021 Regnskap 2. tertial 2021 med budsjettregulering  
 

Hensikt  

Gi havnestyret og bystyret underretning om selskapets resultatutvikling og bystyret 
beslutningsgrunnlag for budsjettendring for 2021 etter 2. tertial.   

   

Bakgrunn  

Bodø Havns regnskap skal fremlegges bystyret hvert tertial for behandling og 
eventuelle budsjettreguleringer. På grunn av endringer i forventet aktivitet, vil det være endringer 
både på inntektssiden og på kostnadssiden. I T1 ble underskuddet i budsjettet regulert ved overføring 
av 2 millioner fra driftsfond til drift 2021, dette er foreslått redusert i T2.  
   
Viser til tidligere havnestyrevedtak:   

• Sak 45/2020  Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024  

• Sak 16/2021  Styrets beretning og årsregnskap 2020 Bodø Havn KF   

• Sak 23/2021  Regnskap 1. tertial 2021 med budsjettregulering  

•    
   
I tillegg tidligere bystyresaker:  

• PS 0162/20   Bodø Havn KF -  Årsbudsjett 2021  

• PS 0049/21   Bodø Havn KF – Årsregnskap 2020  

• PS 0079/21 Bodø Havn KF – Regnskap 1. tertial 2021 med budsjettregulering  
   

Saken  

   
Prognosebudsjettet i forbindelse med økonomirapport per 2. tertial 2021 viser behov for justeringer i 
forhold til opprinnelig driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Endringene på driftsbudsjettet gjelder i 
hovedsak følgende poster:   

• Økte inntekter sjøsiden grunnet økt aktivitet.   

• Økte sykepengerefusjoner og refusjoner i forbindelse med prosjekt Byen og Havna 2   

• Økning lønnsutgifter grunnet ny stilling og økte kostnader på prosjekt Byen og 
Havna 2.  

• Reduksjon i overføring fra driftsfond til driftsregnskap grunnet økt driftsresultat.  
   
På investeringssiden ser vi for oss følgende endringer:    

• Økt investering i gjerder for leietaker, finansieres med økt lån som betjenes med 
økt husleie   

• Etter overtakelse av stamnett-terminalområdet starter prosjektarbeidet med 
planarbeid, forprosjekter nye bygg etc. Dette er søkt finansiert med tilskudd fra 
Bodø kommune.  

   
I opprinnelig budsjett 2021 var det lagt opp til et normalår, da eventuelle reduksjoner i inntekter var 
forventet kompensert med tilskudd fra Bodø kommune. Kommunen vil motta midler fra regjeringen, 
men fordelingen av disse blir ikke kjent før på et senere tidspunkt. Vi har i vår tertialrapport 
synliggjort de økonomiske konsekvensene korona har per T2, samt hva stipulert årseffekt vil bety for 
Bodø Havn KF. Et tilskudd fra kommunen vil da bedre resultatet.   
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Inntekter   
Inntekter sjøsiden   
Inntekter på sjøsiden viser per T2 cirka 0,4 millioner mer i inntekter enn budsjett. Reduksjonen 
sammenlignet med i fjor er i all hovedsak tilknyttet koronapandemien og konsekvensene den har hatt 
på cruisekanselleringer og redusert frekvens på kystruteavtalen.    
   
Vi har fra 2021 endret prismodell tilknyttet både kaivederlag og farvannsavgift, hvor førstnevnte gir en 
økning mens sistnevnte en reduksjon i inntektene. Inntektene tilknyttet farvannsavgiften er redusert 
for å harmonisere med utgiftsnivået vi har, da denne skal være til selvkost. Samlet har disse 
endringene medført en liten økning på inntektssiden.   
   
I regulert budsjett foreslår vi en reduksjon på varevederlag og en økning på 
fritidsflåten, kaivederlag og andre salgsinntekter. Etter anbefaling fra administrasjonen i Bodø 
kommune har vi i år latt være å budsjettere med refusjonskrav på tapte inntekter for Korona. Dermed 
vil et eventuelt refusjonskrav bedre resultatet ift. prognoser.    
    
Negativt budsjettavvik på varevederlag forklares i hovedsak med at det var lagt inn en forventet økning 
tilknyttet NN-linjen som etter planen skulle være i drift i år. Slik det ser ut nå vil det være oppstart i 
løpet av 2022.   
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Inntekter landsiden   
Vi har et negativt budsjettavvik per T2 på 0,1 millioner, men en inntektsøkning sammenlignet med 
samme periode i fjor på 0,4 millioner. Avviket på budsjett er så lite at vi opprettholder budsjettposten, 
da vi har forventinger at dette dekkes inn før årsskiftet.   
   
 
Refusjoner og andre overføringer   
I opprinnelig budsjett ligger i hovedsak to poster. Her ligger kommunens overføring ift. arbeidet 
med distriktshavnene på 0,8 millioner kroner, samt refusjoner fra Kystverket forbundet med 
Depotstyrken på 0,7 millioner kroner.  Dette er faste overføringer hvert år.   
   
Vi har per T2 mottatt ca. 400 000,- i foreldre- og sykepengerefusjoner. Vi foreslår derfor her å 
budsjettere med denne økte refusjonen, og med tilhørende økning på utgiftssiden da vi får en ny 
medarbeider fra 1. november. Vi har i tillegg lagt inn refusjon fra prosjektet Byen og Havna 2, hvor vi 
har fakturert DA med 735.000 for 2021 for kostnader i prosjektet. Dette gir tilsvarende utgifter på 
drift.   

  
 
Kostnader.   
 
Lønnsutgifter   
Status per T2 er et periodisert mindreforbruk på 136.000 kroner. I korrigert budsjett har vi hensyntatt 
lønnsoppgjøret og ny stilling fra november.   
    
 
Andre driftsutgifter   
Her er kostnadene for prosjekt Byen og Havn 2 lagt inn, med tilsvarende refusjon på inntektssiden.   
  
 
Driftskostnader bygg og anlegg   
Driftskostnader bygg og anlegg viser per T2 til et periodisert mindreforbruk på 3,5 millioner 
kroner som kommer av at budsjett er periodisert på 12 måneder, mens kostnadene kommer på høsten. 
Dette gjelder prosjekter som er startet i år og som forventes ferdigstilt før jul. Arbeider som pågår 
er skifte av vinduene i administrasjonsbyggets 2-4 etg samt på brua til vel 3 millioner en økning 
fra opprinnelig budsjettpris i vår. I tillegg bytte av varmepumper, asfaltering uteområder, nytt 
tak Nyholmen til sammen ca. 2 millioner.  
   
 
Avskrivninger   
Avskrivninger er i tråd med budsjett.    
  

  

Finans   
I budsjettet for inneværende år var det lagt inn en høyere forventet renteøkning enn hva vi har hatt. 
Det vil derfor ble noe lavere rentebelastning ved årsslutt, men dette tas i årsoppgjøret. Også 
låneopptaket i forbindelse med landstrømanlegget er utsatt noe, da endelig ferdigstillelse ikke kom i 
sommer.    
   
I T1 hentet vi 2 millioner fra driftsfond for å finansiere de økte kostnader for bygg som ble besluttet, 
og i korrigert budsjett for T2 kan vi redusere overføringen med 272.000 for å balansere budsjettet.    
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Investeringsregnskap   
 

  
   
  
   
For prosjekt landstrømanlegg har vi nå fått montert landstrømkontainerne på 4 av 5 kaiavsnitt. I 
tillegg er strømskap på kaikant montert på 6 av 7 uttak. Det som mangler er ferdigstillelse av 
landstrømkontainer og tilkoblingspunkt for kystruteavtalen. Denne er forsinket og vil etter siste plan 
bli montert i slutten av desember. Vi er i dialog med leverandør om vi skal overta de anleggene som er 
ferdige som en delovertakelse slik at disse kan tas i bruk, men her avventer vi opplæringen som de skal 
gjennomføre for oss.   
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Arbeidet i tilknytning Vestbrekken skulle etter opprinnelig plan vært ferdigstilt før sommeren 
2020 men ble overlevert i januar i år. Det er per tiden en uoverensstemmelse mellom oss som 
byggherre og leverandør, men vi mener likevel at tildelt budsjett skal være tilstrekkelig.   
   
 
Arbeidet på Molo Givær er ferdig, men det gjenstår dokumentasjonskrav før ferdigstillelse. Når all 
dokumentasjon og kostnader er kommet, vil prosjektet bli avsluttet. Vi er innenfor budsjett på 
prosjektet.   
   
 
I forbindelse med brygge 1 legger vi opp til at vi i løpet av året skal ut med anbudsprosess med oppstart 
arbeid i løpet av 2022. Det betyr at prosjektet gjennomføres i 2022, men vi var avhengig av bevilgning 
for å kunne lyse ut anbudet.   
   
 
Arbeidet tilknyttet stabiliseringen av bryggene i Rønvik Havn og Marina ved montering av såkalte 
«daumenn» (lodd) er forventet utført inneværende år. Loddene er ankommet Bodø Havn, og arbeidet 
med montering er beregnet startet siste uken i september.   
   
 
Vi har avtalt med en leietakere om inngjerding av utearealet de leier hos oss, samt økt leid areal. I 
opprinnelig avtale hadde dette en estimert kostnad på 200 000,- som vi finansierte gjennom økt 
låneopptak og økte inntekter tilknyttet leietakeren dette gjelder. Etter at areal ble utvidet økte også 

behovet for mer gjerder, og økningen i lån dekkes inn med økt endring i leieavtalen.   
  
 
Fjuel Bodø AS. Bystyret godkjente i sak PS 21/44 at Bodø Havn kan gå inn i Fjuel Bodø AS med en 
eierpost på 49%. Selskapet ble etablert av Bodø Energi AS med en aksjekapital på 30.000,- og vi 
gjennomfører kjøpet ved å betale 17.700 til Bodø Energi AS for vår aksjepost. Transaksjonen 
gjennomføres ved overføring av 14.700 fra driftsregnskap til investeringsregnskap.   
  
 
Stamnetterminalområdet.  
I bystyrets sak PS 21/26 - Arealfordeling mv Bodø kommune - Bodø Havn ble det vedtatt:  
 

3.   Bodø Havn KF gis faktisk og rettslig råderett over kommunal eiendom som ligger innenfor 
området på Rønvikleira som er regulert til kai/havneterminal jf. dagens 
regulering.  Råderetten omfatter også Terminal kai Sør og Rønvik Havn og Marina.   

4.   Bodø Havn KF gis faktisk og rettslig råderett over areal som er regulert til 
næringsformål  ved siden av lokalene til Bodø Glass og Ramme (del av gnr 138 bnr 2408 og 
gnr 138 bnr  4142)   

5.   Bodø Havn KF overtar ansvaret for den infrastrukturen i havneterminalområdet som ikke 
er  finansiert via kommunale avgifter.  

  
Bodø Havn har fortsatt arbeidet med utviklingen på området for å tilfredsstille våre 
kunders krav fremover, og holder på med etablering av intensjonsavtaler med leietakere på utvidelsen 
av området. Nå starter planleggingen av infrastruktur, forprosjekt for terminalbyggene, planlegging av 
kjøreveier og fellesområder, utkast til kontrakter på utbyggingsprosjektene samt kostnadskalkyler på 
de forskjellige byggene. I den forbindelse søkes Bodø kommune om prosjektmidler for dette 
utviklingsprosjektet på 2,0 mill. slik at arbeidet med utviklingen på terminalområdet kan fortsette.   
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Korona   
Korona har også i 2. tertial hatt konsekvenser på den planlagte driften vår. Det er i all hovedsak endret 
aktivitet på kaisiden, og da aktivitet tilknyttet anløp fra Kystruten og generell cruiseaktivitet som vi 
kan beregne et kronebeløp på.    
  
Eventuelle refusjoner Bodø Havn KF måtte få vil forbedre resultatet.   
   
Cruise   
For inneværende år var det planlagt 44 cruiseanløp. Per dags dato er vi kjent med 42 kanselleringer, 
hvorav 37 skulle vært anløpt per T2 2021. Vi er kjent med størrelsene på skipene, og vet således hvor 
mye hvert skip skulle generert i farvannsavgift og kaivederlag. Likeledes har vi nøkkeltall på hvor mye 
hvert anløp på generell basis generer i øvrige inntekter som salg av vann, leie av maskiner og personell, 
samt videresalg av tjenester hvor Bodø Havn tar 10% påslag. Kanselleringene per T2 2021 utgjør et 
netto inntektstap på 1 704 672,-. Dersom det viser seg at alle planlagte cruiseanløp blir kansellert i år 
innebærer dette en inntektsreduksjon på netto 1 866 239,-.    
   
   
Kystruten   
På lik linje med cruise har vi også tall tilknyttet Kystruten som gjør at vi kan beregne tilsvarende 
inntektstap relatert til kystruteavtalen. Kystruten har per T2 anløpt 49,55% av det som vi anser som et 
normalnivå. Dette har medført et inntektstap på 1 391 014,- per T2 2021. Hvis dette nivået vedvarer ut 
året vil inntektstapet øke til 2 086 521,-.     
   
Øvrige   
Som koronatiltak har vi også sett oss nødt til å øke frekvens på renholdet, og da særlig på de offentlig 
tilgjengelige stedene. Kostnadene på dette per august 2021 utgjør 32 655,-. Avtalen om ekstra 
renhold vil gå ut september.  
   
Tabellen nedenfor oppsummerer konsekvensene korona har medført, samt gir en 
stipulert årseffekt dersom alle cruiseanløp kanselleres, og aktivitetsnivået til kystruten og renhold 
frekvensen vedvares ut året.    
   
   

Tapte inntekter per T2 2021  Kroner  Stipulert årseffekt  

Kystruten  -       1 391 014   -                  2 086 521   

Cruise  -       1 704 672   -                  1 866 239   

Økt kostnader renhold  -             32 655   -                       43 965   

Sum tapte inntekter og økte utgifter per T2 2021  -       3 128 341   -                  3 996 725   
   
Bodø Havn har per august 2021 hatt et netto inntektstap på 3,095 millioner, og økte kostnader på 
kroner 32 655. I overnevnte er farvannsavgiften stipulert, men ikke foreslått redusert i budsjett da 
dette skal være selvkost.    
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Forslag til vedtak:   
«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:  
   

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2021 som viser et resultat 
på kr 5.457.592 mot et budsjett på kr 146 417.   

2. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2021;   
Sum driftsinntekter økes fra kr 40.942.600 med kr 1.457.507 til kr 42.400.107.  
Sum driftskostnader inklusive avskrivinger økes fra kr 46.533.960 med kr 1.185.597 til 
kr  47.719.467. Budsjettet balanseres ved at tidligere godkjent overføring fra 
driftsfond til driftsregnskap reduseres fra 1.992.000 med 272.000 til 1.720.000.  

3. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2021.  
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2021 fra 

kr 75.064.831 til kr 77.379.531.   
5. Bystyret godkjenner låneopptak for Bodø Havn KF på kr. 500.000 som nedbetales over 5 

år. Tidligere bevilgning i sak PS 0079/21 på kr. 200.000 utgår.   
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Sak 28/2021 Oppfølging KPI 2021  

Hensikt 
Hensikt med saken er å følge opp vedtatte styringsmål for 2021 med status pr august 2021.  

 

Bakgrunn 
I sak 54/2020 ble det vedtatt KPI / Måltall for 2021. Disse styringsmålene fremkom med bakgrunn i 

Strategiplan 2019 – 2023 sak 48/2018 revidert i sak 44/2020. 

 

Saken 
Måltall for forretningside: 

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

til resultat i balanse ved overføring av 2 millioner fra driftsfond til driftsregnskap for å få skiftet ut alle 

vinduer i administrasjonsbyggets 2-4 etg. pluss Brua.  

Se regnskapsrapport for 2. tertial. 

 

Måltall for samfunnsansvarlig: 

Avdrag => Avskrivninger. 

Avdrag (8,7 mill) pluss kostnader til utskifting av vinduer (3,0 mill) vil utgjøre til sammen 11,7 mill. 

Samtidig utgjør selskapets avskrivninger 14,3 mill. Vi nærmer oss balanse for vedlikeholdsetterslep.  

 

Måltall for kyndig: 

Bodø Havn skal ha: 

• null avvik med overskredet lukkedato. 

• gjennomsnittlig behandlingstid under 60 dager  

 

Registrerte avvik: 
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Måltall for smart: 

Bodø Havn skal sette i drift landstrøm på 4 kaiavsnitt. 

NG3-tårnet er forsinket til årsskiftet. 

De øvrige 6 anleggene er under etablering og vil bli strømsatt i løpet av høsten 2021/årsskiftet. 

 

Bodø Havn skal utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan, se sak 52/2020. 

 

 

Tiltak / ressurser 
 
 

Oppstart 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Bærekraftige 
investeringer 

Utskifting til mer 
energieffektive vinduer 

Oktober 2021 Alle vinduer 
skiftet 

 

 

Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Bærekraftig 
utvikling 

Bistå i etablering av 
Bodø havn som 
hydrogenhub 

Frist for 
innlevering av 
tilbud i oktober 21 

Det kan bunkres 
hydrogen på 
Vestfjordferga  

 

 

Tiltak / ressurser 
 

Oppstart 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Redusert 
avfall og 
utslipp i sjø 

Søkt om tilskudd til 
innkjøp av beholdere 
til å samle opp avfall i 
havnebassenget 

Søknadsfristen går 
ut i november 21 

Tilsagn på midler 
og iverksatt 
anskaffelse 

 

 

Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Inngå 
samarbeid for 
å nå miljømål 

Få i gang en 
forretningsmodell for 
Fjuel Bodø AS 

April 2021 Alle anlegg er 
overført fra BH til 
Fjuel Bodø AS 

 

ElMar 

Prosjekt i regi av Sintef og ser på landstrømsanlegg i havner. Bodø Havn deltar med case i form av de 7 

nye anleggene. 

 

Shift Plastics 

Prosjekt i regi av Vestlandsforskning som fokuserer på sirkulærøkonomi og avfallshåndtering i havner. 

Prosjektet løper over fire år (2021-2024) og Bodø Havn deltar gjennom workshops og intervju.  
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Aces - Accelerating Energy – and Sustainability Transitions in Ports 

Prosjekt i regi av Sintef som fokuserer på grønn omstilling av norsk havnesektor. Prosjektet løper over 

fem år (2021-2025) og Bodø Havn deltar med eget case. Case er ikke avklart, men vil høyst sannsynlig 

ta for seg Terminalområdet og hvordan man kan omstrukturere området med hensyn til en mer grønn 

og bærekraftig fremtid. Prosjektet vil således kunne overlappe med allerede pågående prosjekt som 

omhandler Bodøterminalen. Prosjektet har stort fokus på samarbeid og involvering av leietakere og 

andre interessenter som holder til på havneområdet. 

 

Måltall for markedsorientert: 

Få opp Nord-Norgelinjen. Dette målet utsettes fordi rederiet har fått utsettelse til mai 2022. 

 

Måltall for medarbeidere / Læring og utvikling: 

Bodø Havn skal gjennomføre en kompetansekartlegging. På grunn av sykefravær, har denne oppgaven 
blitt utsatt. 
 
HMS-mål: 

• Nullvisjon for skade. 

• Sykefravær under 2 %. 

• Ansattetilfredshet > 80 %. 
 
Personskade:  

Det er ikke rapportert inn personskade i 2021. 

 

Sykefravær: 

Vi har så langt i år hatt til sammen 10 dager egenmelding på våre 14 ansatte. Dette utgjør 0,49 % på 

årsbasis. Vi har en ansatt hvor vi mottar refusjon som pleiepenger på fraværet, dette fraværet er ikke 

registrert som sykemelding. 

 

 

 
 

Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres i november. 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
«Styret tar saken til orientering.» 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Egenmeldt 0,97% 0,98% 0,39% 0,59% 0,51% 0,47% 0,42% 0,32%

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

SUM 1,79% 1,59% 4,04% 2,20% 2,70% 0,47% 0,65% 0,32%

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
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Sak 29/2021 Overføring av strømanlegg til Fjuel Bodø AS 

Hensikt 
Hensikten med saken er å få fullmakt for å overføre landstrømanlegg fra Bodø Havn 

til Fjuel Bodø AS 
 

Bakgrunn 
Bodø Energi AS og Bodø Havn KF har dannet et felles selskap Fjuel Bodø AS. Dette 

selskapet skal eie og drifte landstrømsanlegg og andre energianlegg lokalisert på 

arealer Bodø Havn disponerer.  

 

Det er aktuelt at Fjuel Bodø overtar eksisterende landstrømsanlegg ved Torgkaia, 

Fergekai og Klossen. Det samme gjelder nye landstrømsanlegg som er del-finansiert 

av Enova og Bodø Kommune.  

 

Styret i Fjuel Bodø AS har vedtatt at bokført verdi sammen med en vurdering av 

markedsgrunnlag inngår i verdivurdering av eksisterende anlegg og nye anlegg. 
 

Saken 
Etter planen skulle de nye landstrømsanleggene vært ferdigstilt i august og overført 

til Fjuel Bodø AS i løpet av høsten. Derfor ble Fjuel Bodø AS registrert i mva-

registeret i vår. På grunn av forsinkelser blir ikke denne transaksjonen gjennomført i 

2021. Imidlertid må selskapet kunne vise til en omsetning på minst kr 50.000 for å 

fortsatt kunne stå i mva-registeret. Med bakgrunn i dette overføres eksisterende 

anlegg på klossen og langs kaiene i sentrum, fra Bodø Havn KF til Fjuel Bodø AS slik 

at Fjuel Bodø AS kan innfri omsetningskravet. Overføringen vil registreres som 

tingsinnskudd i selskapet.    

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
”Bodø havnestyre gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om overføring av 
landstrømanlegg fra Bodø Havn til Fjuel Bodø AS. Verdi på overføringen skal 
registreres som tingsinnskudd i Fjuel Bodø AS.” 
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Sak 30/2021 Havnedirektørens orientering.  

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

Bakgrunn 
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den 

periodiske rapportering. 
 

Saken 
Vestbrekken 

Tilsvar til stevning ble sendt innenfor fristen 31. august. Kommuneadvokaten er 

informert om stevningen og tilsvaret. Secora har fått motsvarsfrist til 22.09.21 og det 

er berammet planmøte tirsdag 28. september 2021. Dette skjer normalt mellom 

advokatene og dommeren, og partene deltar vanligvis ikke. 

 

Utleid areal Terminalkai Sør 

Det er inngått leieavtale med Zahl som medfører noe endring av området de leier, 

samt at det vil komme gjerder rundt utleid område.  

 

Resultat av kai-inspeksjon i Værran 

I sommer har Multiconsult gjennomført en tilstandsvurdering av kaier og brygger i 

Værran. Kai og molo på Kjerringøy gjenstår, men her vil det bli gjort 

tilstandsvurdering i løpet av høsten. Når denne siste rapporten kommer, vil alle 

rapportene bli oversendt Bodø kommunes samarbeidsutvalg for Værran for å få 

innspill til budsjett for 2022. Bodø Havn mottar kr 800.000 i tilskudd fra Bodø 

kommune for å ivareta disse kaiene og bryggene. For de gjennomførte 

tilstandsvurderingene er det anbefalt følgende tiltak: 

 

Brygge Sørvær 

Fjerning av marin begroing, fjerne korrosjonsprodukter på stål og reparere disse og 

påføre ny overflatebehandling, rengjøre betongoverflaten på bryggens overside og 

legge membran og sklisikker overflatebehandling på dekket. Anbefalte tiltak bør 

gjennomføres innen 3 år. 

 

Kai Bågøy 

Fjerning av marin begroing, fjerne korrosjonsprodukter på stål og reparere disse og 

påføre ny overflatebehandling. Videre anbefales å komplettere manglende dekkbord 

på kai dekke og kontroll av dagens rekkverk langs kaikant og eventuelt forsterker 

rekkverk. Anbefalte tiltak bør gjennomført innen 3 år 
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Kai Bliksvær Øst 

Stabilisere landkar ved å etablere fjellbolter fra frontvegg, skifte ut alle 

stålkomponenter og skadet treverk, fjerne marin begroing. Alternativt, bygge ny kai. 

Tiltakene anbefales gjennomført i løpet av 1 – 5 år.  

 

Kai Bliksvær Vest 

Gi alt treverk ny overflatebehandling/ impregnering, skifte ut alle bolteforbindelser, 

skifte ut skadet treverk, forsterke rekkverkets innfestinger, rive utkraget repos. Alle 

konstruksjonsdeler bør rengjøres for marin begroing. Tiltakene anbefales 

gjennomført i løpet av 1 – 5 år.  

 

Kai Givær 

Det anbefales at dagens konstruksjon rives og erstattes med ny kai konstruksjon. 

Hvis kaiens dykdalber består av «istøpte» stålrør-tverrsnitt, kan disse benyttes 

videre. Det anbefales da å montere på «offeranoder», samt legge på 

overflatebehandling over vann.  

Registrerte skader gjør det vanskelig å bestemme konstruksjonens kapasitet/ statiske 

system, eller materialenes styrke. Det er mulig å gjennomføres lokale utskiftninger av 

bygningsdeler, men dette vil ikke forlenge kaiens levetid nevneverdig. Hvis dette 

allikevel velges gjennomført, anbefales det å vurdere hele kaiens statiske system. 

Kaia er 242 kvm og med en antatt kvm pris på kr 20.000 vil ny kai utgjøre 4,8 mill kr. 

Bodø Havn vil ikke ha inntektsgrunnlag fra denne kaia for å kunne gjennomføre en 

slik investering. En investering i ny kai på Givær vil derfor måtte vedtas og 

finansieres av Bodø bystyre.  

 

Kai Kvig 

Det anbefales at dagens konstruksjon rives og erstattes med ny kai.  

Denne rapporten er oversendt grunneier og velforening. Som følge av rapporten har 

Bodø Havn stengt kaia for allmenn ferdsel. Denne kaia er 112 kvm og med en antatt 

kvm pris på 15.000 vil ny kai utgjøre 1,7 mill kr. Bodø Havn vil ikke ha et 

inntektsgrunnlag fra denne kaia for å kunne gjennomføre en slik investering. En 

investering i ny kai på Kvig vil derfor måtte vedtas og finansieres av Bodø bystyre.  

 

Brygge og kai store Sørøy 

Bryggen: Fjerning av all marin begroing, rengjøre alt stål, registrere 

tverrsnittsreduksjoner, reparere disse og påføre ny korrosjonsbeskyttelse. Videre bør 

betongoverflaten rengjøres og påføre membran og sklisikker overflatebehandling på 

bryggens overside.  

Kaien: Hovedbjelke og pilarer som er skadet byttes ut eller stabiliseres. Disse 

punktene anbefales utført i løpet av et halvt år. 
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Alle stålprofiler rengjøres og påføres ny korrosjonsbeskyttende overflatebehandling. 

Stål med tverrsnittsreduksjon, samt alle bolteforbindelser, skiftes ut. Skadet treverk 

byttes ut, samtidig anbefales at rekkverk og trebru til kai forsterkes. Alle 

konstruksjonsdeler bør rengjøres for marin begroing. Det anbefales å gjennomføre 

disse tiltakene i løpet av 1 – 3 år.  

 

Brygge og kai Vokkøy 

Bryggen: Fjerning av all marin begroing, rengjøre alt stål, registrere 

tverrsnittsreduksjoner, reparere disse og påføre ny korrosjonsbeskyttelse. Videre bør 

betongoverflaten rengjøres og påføre membran og sklisikker overflatebehandling på 

bryggens overside.  

Kaien: Alle stålprofiler rengjøres og påføres ny korrosjonsbeskyttende 

overflatebehandling. Stål med tverrsnittsreduksjon, samt alle bolteforbindelser, 

skiftes ut. Vi anbefaler at katodisk anlegg på betongen, vurderes. Alle 

konstruksjonsdeler bør rengjøres for marin begroing. Det anbefales å gjennomføre 

disse tiltakene i løpet av 1 – 3 år.  

 

Kai Vetterøy 

Leider av stål må rives snarest, da bruk av denne kan forårsake personskade. Dette er 

tatt tak i. 

Kaiens anbefales revet. Denne kaien er 84 kvm og med en antatt kvm pris på 20.000 

vil ny kai utgjøre 1,7 mill kr. Bodø Havn vil ikke ha et inntektsgrunnlag fra denne kaia 

for å kunne gjennomføre en slik investering. En investering i ny kai på Vetterøy vil 

derfor måtte vedtas og finansieres av Bodø bystyre.  

 

Brygge og kai Brønnøy 

Bryggen: Fjerning av all marin begroing, rengjøre alt stål, registrere 

tverrsnittsreduksjoner, reparere disse og påføre ny korrosjonsbeskyttelse. Videre bør 

betongoverflaten rengjøres og påføre membran og sklisikker overflatebehandling på 

bryggens overside, samt montere nye brønnlokk.  

Kaien: Alt treverk får ny overflatebehandling/ impregnering. Alt skadet treverk og 

bolteforbindelser bør skiftes ut. Det anbefales at alle pilarer får etablert stabil kontakt 

med bunnen. Alle konstruksjonsdeler bør rengjøres for marin begroing. Kaiens 

rekkverk anbefales forsterket. Det anbefales å gjennomføre disse tiltakene i løpet av 1 

– 5 år.  

 

Fenes kai og Fenes fergeleie 

Skader som må betegnes som kritiske og derfor anbefales at det iverksettes tiltak 

snarest: Koblinger og hydraulikkslanger på fergekaien anbefales utskiftet. Det samme 

gjelder sikkerhetskjettingene på begge sider. På fergekaien bør begge boltene i kaiens 

lager erstattes med nye. Det anbefales også å forsterke boltehullene, ved å sveise på 

ekstra plater. Det er avtalt befaring for å få tilbud på jobben.  
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Fenes kai: anbefales det å rengjøre stålkomponenter og overflatebehandle disse. 

Stålprofiler med tverrsnittsreduksjon bør skiftes ut. Alle bolteforbindelsene bør 

erstattes med nye. Stålrørspeler anbefales også å skifte ut, dette for å etablere 

tilfredsstillende feste til bunnen. På nye pilarer bør det monteres «offeranoder», for å 

unngå fremtidig korrosjon. Skadet treverk bør skiftes ut. På grunn av den vertikale 

forflytning av kai foran bygning, bør det etterstrebes å få denne tilbake i normal 

posisjon. . Alle konstruksjonsdeler bør rengjøres for marin begroing. Tiltakene 

anbefales gjennomført i løpet av 1 – 3 år. 

Fenes fergekai: Stålkomponenter som korroderer, rengjøres og får ny 

overflatebehandling. På kaiens bæresystem (stålprofiler) anbefales det å fjerne 

gammel overflatebehandling og etablere ny. . Alle konstruksjonsdeler bør rengjøres 

for marin begroing. Tiltakene anbefales gjennomført i løpet av 1 – 3 år. 

 

Bobilparkering 

Det er tegnet opp 20 oppstillingsplasser for bobiler ved Rønvik Havn og Marina. Selv 

om vår vurdering av rapportene er at arealet tåler denne belastningen, har vi for 

sikkerhetsskyld bedt Multiconsult om en vurdering mht til denne bruken. 

 

Kontorsituasjon.  
Nye vinduer er i ferd med å bli skiftet ut i bygget. Videre må vi se på kontorbruken.  
 
Stilling som prosjektleder 

Marius Wikberg har takket ja til stillingen som prosjektleder. 

 

Kulturhavna 

I forbindelse med oppstart av arbeidet med områdereguleringsplan for Moloveien og 

indre havn ble det utarbeidet en mulighetsstudie gitt navnet «Kulturhavna». 

Bakgrunnen for at arbeidet med Kulturhavna ble satt i gang var: 

1. Bodø havn ønsker å kartlegge mulighetene for å tilrettelegge og utvikle 

Fiskerhavna og Bodø gjestehavn. 

2. Kommuneplanens arealdel har en målsetting om at det innenfor planperioden 

skal være en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien. 

3. Bodø som kulturhovedstad i 2024.  

Planarbeidet har som mål å følge opp kommuneplanens arealdel ved å legge til rette 

for en bruk av Moloveien som et byrom der mennesker prioriteres fremfor bil.  

Videre skal planen legge til rette for en utvikling av Fiskerhavna og forsterke dens 

posisjon i havna. Planen skal også bidra til å styrke Bodøs gjestehavn og legge til rette 

for annen sjørelatert næringsvirksomhet. Småbåthavnen som driftes av Bodø 

Båtforening inngår i planområdet. Disse båtplassene berøres ikke av planforslaget.  

Siden første sak om Kulturhavna ble publisert i media, har saken vakt stort engasjert.  
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Det ble varslet oppstart for regulering av Kulturhavna den 1.5.21. Innspillsfrist til 

oppstart av planarbeidet var 3. juni. I forbindelse med oppstarten ble det holdt åpent 

informasjonsmøte 25.5 Det kom inn 21 innspill. Alle innspill blir oppsummert og 

kommentert. Intensjonene i forprosjektet skal også følges opp.  

Reguleringsplanen er bestemmende for hvordan arealene innenfor planområdet skal 

disponeres. Den sier ikke noe om hva som skal gjennomføres, men den legger til rette 

for at investeringer kan iverksettes. Et vedtak av reguleringsplanen betyr ikke at 

kommunen er bundet til alle investeringer som er lagt inn i reguleringsplanen, men 

den gir føringer for arealbruken. 

Rådmannen ved Byutvikling jobber frem et planforslag som vil bli sendt på høring. 

Planforslaget skal blant annet vise at alle innspill som inn til planoppstart er vurdert. 

Når planen er på høring, er det mulig å komme med merknader til planforslaget.  

Etter høring bearbeides planforslaget i forhold til merknader og sendes til politisk 

behandling. Det er først på dette tidspunktet at politikerne skal ta stilling til om 

områdereguleringsplanen skal vedtas eller ikke. 

 

Fiskerikaia og Bodø Fiskarlag 

Det er kjøpt inn materiale til nytt fenderverk. Etter tilstandsvurderingen av 

distriktskaiene har vi gjort en vurdering at det er ønskelig med tilsvarende 

tilstandsvurdering før fenderverket settes opp. Denne vil bli gjort i høst. 

 

Bodø Havn hadde sammen med Bodø Fiskarlag, søkt midler til forprosjekt buer på 

Fiskerikaia hos Bodø kommunes næringsfond. Vi fikk avslag fordi dette ble regnet 

som en intern søknad. Vi har derfor søkt midler hos Nordland fylkeskommune til 

forprosjekt ny fiskerihavn. 

 

Jeg deltok på årsmøtet til Bodø Fiskarlag. Vi ble enig om å sende ut utkast til 

samarbeidsavtale til samtlige medlemmer slik at alle får anledning til å komme med 

innspill innen utgangen av september. 

 

Utvikling av terminalområdet 

Styret vil få statusrapport i styremøtet. 

 

Mulighetsstudie molo på Langstranda 

Flytting av Bodø Lufthavn muliggjør videre utvikling av havneareal vest på 

Langstranda. Dersom resultatet av mulighetsstudien foreligger før styremøtet, vil 

dette bli presentert i møtet. 

 

Landstrøm 

Vi vil i møtet gi status på investeringsprosjektet Landstrøm. 

 

Hydrogen i Bodø havn 
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Det vil bli informert om status mht hydrogen og Vestfjordferga i møtet. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 

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