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MANDAL HAVN KF – JUSTERING AV BUDSJETT FOR 2020 

 

Forslag til vedtak: 

 Justering i investeringsbudsjettet: 

1. Utvidelse av lagringsområde for tømmer i Strømsvika – det er budsjettert med kr 

15 mill., forventede kostnader i 2020 beløper seg til kr 1,8 mill. 

2. Oppføring av bygg for utleie forventes ferdig i 2020, budsjett kr 7,5 mill. 

3. Restarbeid ny adkomst flytebrygger Endresens Løkke, kr 730 000 tas inn budsjett 

2020. 

4. Ferdigstillelse tilrettelegging for rigganløp (pullerter og landstrøm) kr 3 450 000 tas 

inn i budsjett 2020. 

5. Utvikling av tomt til fiskeri på Gismerøya – det forventes å bruke kr 320 000 i 

2020, dette tas inn i budsjett. 

6. Kjøp av rettighet til kaifront Malmø – kjøpet er gjennomført for kr 2,5 mill., dette 

tas inn i budsjett. 

7. Ovennevnte poster finansieres slik: 

Bruk av ubundet investeringsfond  kr 4 500 000 

Overføring fra driftsregnskapet   kr       11 800 000  

           kr       16 300 000  

Justering i driftsbudsjettet: 

8. Driftsbudsjettet for 2020 justeres slik: 

Overført fra drift til investering – (økes fra kr 9 mill.) kr 11 800 000 

Bruk av disposisjonsfond - (økes fra kr 9 mill.) kr 11 800 000 

Avdrag reduseres med kr 600 000. 

Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 600 000. 

Avskrivninger økes med kr 1 331 000. 

Motpost avskrivninger økes med kr 1 331 000. 

  

Vedlegg. 

Utrykte vedlegg: 

1 Budsjett for 2020 

 

Bakgrunn: 

I investeringsbudsjettet for 2020 ble følgende tiltak vedtatt: 

 Utvidelse lagringsområde tømmer  kr  15 000 000 

Oppføring av bygg for utleie   kr   8 000 000 

      kr 23 000 000  



 

som finansieres slik: 

 

Overført fra driftsregnskapet   kr    9 000 000 

Fondsmidler     kr   4 000 000 

Lån      kr 10 000 000 

      kr 23 000 000 

 

I tillegg til dette har havnestyret vedtatt å kjøpe rettighet til kaifront langs Mandalselva ved 

Slippen på Malmø for kr 2,5 mill. 

 

 

Vurdering: 

Arbeidet med utvidelse av lagringsområdet for tømmer på Strømsvikas vestside er påbegynt 

i form av grunnundersøkelser, plan for fjellsikring og søknader Fylkesmannen i Agder og 

Lindesnes kommune. Det forventes kostnader i 2020 på kr 1,8 mill. 

 

Arbeidet med nytt bygg for utleie på Gismerøya er påbegynt og forventes ferdig i 2020. 

Kontraktsbeløp med tillegg av uforutsett er beregnet til kr 7,5 mill. 

 

Adkomsten til flytryggene på Endresens Løkke ble ødelagt av flommen høsten 2017. Ny 

løsning ble montert høsten 2019. Arbeidet ble ikke helt ferdig og resten ble utført i 2020, 

kostnad kr 730 000. 

 

I 2019 ble det vedtatt å tilrettelegge for rigganløp på Gismerøya i form av nye pullerter og 

landstrøm. Arbeidet ble påbegynt høsten 2019, men ble ikke ferdigstilt før i 2020. Det var 

budsjettert til kr 4,5 mill, men ble en del dyrere. Kostnadene i 2020 beløper seg til kr 

3 450 000 ( pullerter kr 2 850 000 og landstrøm kr 600 000).  

 

Mandal Havn KF kjøpte en tomt på 11,8 mål på Gismerøya av AT Skog i 2018. Havnestyret 

har bedt administrasjonen utvikle den til fiskeriformål. I det arbeidet har vi brukt 

konsulentselskapet Rambøll. Inklusiv grunnundersøkelser forventes kostnadene å beløpe 

seg til kr 320 000 i 2020. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte blir investeringsbudsjettet for 2020 slik: 

 

 Utvidelse lagringsområde tømmer Strømsvika  kr   1 800 000 

 Nytt bygg for utleie Gismerøya    kr   7 500 000 

 Ny adkomst flytebrygger Endresens Løkke   kr      730 000 

 Tilrettelegging for rigganløp (pullerter/landstrøm)  kr   3 450 000 

 Utvikling tomt til fiskeri Gismerøya    kr      320 000 

 Kjøp av rettighet til kaifront Malmø    kr   2 500 000 

         kr  16 300 000 

 som finansieres slik: 

      

 Bruk av ubundet investeringsfond    kr   4 500 000 

 Overføring fra driftsregnskapet    kr 11 800 000 

         kr 16 300 000 

 

I 2020 er det ikke tatt opp lån, og dermed blir beløp avsatt til avdrag mindre. 

I driftsregnskapet foreslås det å gjøre følgende justeringer av budsjettet for 2020: 



 

 

Avdrag  reduseres med    kr 600 000  til kr   2 131 000 

Avsetning til disposisjonsfond økes med  kr 600 000 til kr   2 633 000 

Avskrivninger økes med    kr      1 331 000    til kr   3 650 000 

Motpost avskrivninger økes med   kr      1 331 000 til kr   3 650 000

  

 

Konklusjon: 

 

Havnestyret inviteres til å fatte vedtak som foreslått. 

 

Mandal, 02.11.2020 

 

            Olav J. Neset 


