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 LINDESNES HAVN KF           
  

 

 

 

                                                          Utskrift fra Møteprotokoll 
 

Utvalg: HAVNESTYRET  
Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga  
Dato: 18.11.2022  
Tidspunkt: 12.00 – 15.00 

 
 

Følgende medlemmer møtte ikke:  
         Unn Liestøl Larsen 
          
                              

   

Følgende varamedlemmer møtte:    
         Inga Fjeldsgaard 
           
 

 
 

 

                      
Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland    
   

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
 

Åse Lill Kimestad Paal Pedersen Inga Fjeldsgaard 

Vara for Unn Liestøl Larsen 

   

   

Bjørn Tore Idland Steffen Dyrstad  

   

   

 
 
 
 Ove Nodeland 

Styrets sekretær 
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Saksnr. Innhold 
2022/20 Godkjenning av møteprotokoll fra 30.09.2022 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Havnestyret vedtar protokoll fra møte 02.09.2022 
 

 
Behandling i havnestyret: 
 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
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Saksnr. Innhold 
2022/21 Visit Lindesnes som observatør i styret. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Havnestyret vedtar å invitere Visit Lindesnes som observatør i styret. 

 
 
 

Saken kort fortalt: 
Lindesnes Havn KF har hatt et godt samarbeid med Visit Lindesnes i år. Blant annet 
gjennom felles turistverter/havneverter. Mye av det vi jobber med, spesielt innen 
gjestehavn og markedsføring av den sammenfaller med det Visit Lindesnes jobber 
med og har høy kompetanse på. Det er derfor ikke unaturlig at de har en observatør i 
styret.  

 
 
Havnestyret foreslo følgende vedtak:  
 

Visit Lindesnes inviteres ikke inn som observatør i styret. Lindesnes Havn KF 
understreker at samarbeid med Visit Lindesnes er viktig. Det legges til rette for 
samarbeidsmøter mellom Lindesnes Havn KF og Visit Lindesnes. Det understrekes at 
styret har åpne møter.  

 
 
 
Vedtak i havnestyret 30.09.2022: 
 

Visit Lindesnes inviteres ikke inn som observatør i styret. Lindesnes Havn KF 
understreker at samarbeid med Visit Lindesnes er viktig. Det legges til rette for 
samarbeidsmøter mellom Lindesnes Havn KF og Visit Lindesnes. Det understrekes at 
styret har åpne møter.  
 

 
Vedtatt mot 1 stemme, ansattes representant, Steffen Dyrstad, stemte for administrasjonens 
forslag til vedtak. 
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Saksnr. Innhold 
2022/22 Budsjett for 2023 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Havnestyret innstiller overfor kommunestyret på at vedlagte forslag til budsjett for 2022 
for Lindesnes Havn KF vedtas. 
 
 
 

 
Saken kort fortalt: 

 
Det har vært litt utfordrende både å styre etter årets budsjett og å lage et nytt for 2023. 
Hovedgrunnen til det er at det har vært usikkert hva KF-et ville få i leie av Kristiansand 
Havn IKS. I første rekke fra tømmerkaia.  
Lindesnes Havn KF bygde i sin tid selve kaia i tømmerhavna i Strømsvika. Det er 
ingen leieinntekter på den, derfor får heller ikke KF-et inntekter derfra. IKS-avtalen er 
utformet sånn at KF-et skal ha 80% av de leieinntektene IKS-et har i Lindesnes 
kommune. Det blir av IKS-et tolket som at den leien de får for lagringsplassen i 
tømmerhavna skal fratrekkes det de betaler til Tømmerhavna AS (et datterselskap av 
Mandal Havn Strømsvika Holding AS) 
I praksis betyr det at vi får 80% av overskuddet IKS-et har fra utleie av arealene til 
tømmereksportørene. Så i stedet for å få 80% av 1,4 mill får vi nå 80% av 400 000,-.  
Det er avsatt 300 000,- til investering i en betalingsautomat i Båly. Det er lik automat 
som den vi har i gjestehavnbygget i Mandal. Der kan kundene kjøpe både overnatting 
og strøm. Også de som ligger i småbåthavna kan kjøpe strømkort der.  
Ut over det ligger forslag budsjett vedlagt. Kolonnen som heter «beløp» er regnskap 
for i år, fram til ca nå. 
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Konto Tekst Regnskap 2021 Regnskap pr 31.10.2022 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Driftsinntekter  

620-670 Andre salgs og leieinntekter -8 929 464 -6 720 890 -9 905 000 -9 005 000

700-770 Overføring med krav om motytelse -109 304 -53 862 -120 000 -150 000

Sum driftsinntekter -9 038 768 -6 774 752 -10 025 000 -9 155 000

Driftsutgifter

010-080 Lønnsutgifter 1 621 641 1 273 973 1 821 000 1 690 600

090-099 Sosiale utgifter 537 943 294 337 486 000 449 400

100-285 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 6 008 567 2 926 438 3 548 000 4 104 000

300-380 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0

400-490 Overføringer 8 269 2 728 0 3 000

590 Avskrivinger 4 207 234 4 171 973 3 650 000 3 755 000

Sum driftsutgifter 12 383 654 8 669 449 9 505 000 10 002 000

Brutto driftsresultat 3 344 886 1 894 697 -520 000 847 000

Finansinntekter

900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -68 720 -130 966 -75 000 -120 000

Sum eksterne Finansinntekter -68 720 -130 966 -75 000 -120 000

Finansutgifter

500 Renter på lån 204 188 257 764 400 000 620 000

510 Avdrag på lån 2 533 460 1 689 870 2 534 000 2 380 000

Sum eksterne finansutgifter 2 737 648 1 947 634 2 934 000 3 000 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner 2 668 928 1 816 668 2 859 000 2 880 000

990 Motpost avskrivinger -4 207 234 -4 171 973 -3 650 000 -3 755 000

Netto driftsresultat 1 806 580 -460 608 -1 311 000 -28 000

Interne finanstransaksjoner

930 Bruk av tidl års regnskapsmessige overskudd

940 Bruk av disposisjonsfond

Sum Bruk av avsetninger

540 Avsetninger til disposisjonsfond 1 311 000 28 000

570 Avsetninger til bundne fond 0

Sum Avsetninger 1 311 000 28 000

580 Ikke disp nto regnskapsm mindreforbruk

980 Regnskapsmessig merforbruk

Investeringsbudsjett 2023

Følgende plan er vedtatt for investeringer i 2022

Kameraovervåking Nedre Malmø/Gjestehavn 500 000

Sum 500 000

Som finansieres slik

Overføring fra driftsregnskapet 500 000

Salg av fast eiendom 12 000 000

12 000 000

Avsettes til ubundet investeringsfond 12 000 000

Det foreslås følgende investeringer i 2023
Vedlikehold/påkostning småbåthavn Spangereid 120 000

Vedlikehold /påkostning gjestehavn Båly 180 000

300 000

Som finansieres slik

Fondsmidler 300 000

Økonomiske konsekvenser

Hele saken dreier seg om økonomi

Konsekvenser for barn og unge

Konsekvenser for klima og miljø

Konsekvenser for folkehelse  
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Vedtak i havnestyret 18.11.2022: 
 

Havnestyret innstiller overfor kommunestyret på at vedlagte forslag til budsjett for 2022 
for Lindesnes Havn KF vedtas. 
 

 
Enstemmig vedtatt 
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Saksnr.  Innhold 
2020/23 Vederlagsregulativ 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Havnestyret vedtar forslag til Vederlag for 2023. 
Forslagene legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 07.12.2022. Eventuelle 
høringssvar innen fristen behandles av havnestyret i neste møte. 

 
  
 
 
 
Saken kort fortalt: 

Vedlagt ligger forslag til regulativ for 2023 som har en generell økning i satsene på 
3%.  
 
Også regulativet for 2022 ligger vedlagt.  
 
Havnestyret inviteres til en diskusjon om hvilket prinsipp som skal ligge til grunn for 
prissetting framover. 
 
Vi har, som alle andre, høye strømregninger i år. De høye prisene er ventet å holde 
seg relativt høye også neste år. 
 
 I vedtektene for småbåthavner er strømbruk regulert i §2 i og j: 
 
i) Båthavnsavgiftene inkluderer bruk av strøm(Der dette er tilgjengelig), trådløst 
internett(Der dette er tilgjengelig) og renovasjonsordning i båtsesongen. Der strøm er 
tilgjengelig gjelder bruken bare for vedlikeholdsladning av batterier, normalt 
vedlikeholdsarbeid om bord i båten. Det er uansett ikke anledning til å bruke strøm til 
oppvarming uten at det gjøres avtale med Mandal Havn KF og det er montert måler. 
Målerstanden legges inn på internettportalen www.havneweb.no/mandal  
j) Avgiften omfatter uansett ikke strøm i tidsrommet 01/10 – 30/04. Tilgang på strøm i 
tidsrommet 01/10-30/04 må bare skje etter forhåndsavtale. Mandal Havn KF fastsetter 
avgift for bruk av strøm, og avgiften kan kreves forhåndsbetalt i automater. 
 
Det er stor forskjell på strømbruk blant våre kunder. Noen bruker ikke strøm i det hele 
tatt, mens andre bruker mye. Som man ser av regelverket er strøm beregnet til 
vedlikeholdslading og lignende. For havna er det umulig å kontrollere hvor mye strøm 
de forskjellige bruker.  
 
Det er derfor naturlig at Havnestyret tar en diskusjon om prinsippene, om vi fremdeles 
skal tilby gratis strøm i sommersesongen eller om vi skal ta betaling for den.  
Et alternativ er at vi ikke legger på leieprisene i år, men tar betaling for strøm slik at de 
som bruker strøm betaler for den og ikke de andre.  
 

http://www.havneweb.no/mandal
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I gjestehavna er det ikke praktisk mulig å ta betaling for strøm pr kw. Det må i tilfelle 
veldig mange betalingssøyler til. Det som kan være mulig er at de som har behov for 
strøm kjøper overnatting inkludert strøm, og at det f.eks. koster kr 100,- ekstra. 
  
Et annet prinsipp som havnestyret inviteres til å mene noe om er om vi skal prise 
båtplassene ulikt. Det er relativt stort press for å få båtplass på Nedre Malmø og i 
Kastellbukta, i første rekke fordi de to havnene ligger nedenfor broa og har en stor 
andel store plasser. I tillegg er det kameraovervåking på Nedre Malmø.  

 
 
Havnestyret foreslo følgende vedtak: 
  

• Prisene justeres opp med minimum 3% 

• Administrasjonen bes undersøke tilsvarende gjestehavner og prissetting inkludert 
eventuelt tillegg for strøm før vedtak om økning i priser/tillegg for strøm vedtas. 

• I småbåthavnene skal det fra og med sesongen 2023 betales for strøm etter forbruk 
hele året. Det innebærer at vedtektene også må endres.  

• I de havnene som stenges i vinterhalvåret innføres gebyr for de båtene som ligger 
over vedtatt dato for stenging. 

• Administrasjonen legger fram justert forslag til vederlag og vedtekter på neste 
styremøte. 

 
Vedtak i havnestyret 02.09.2022: 
 

• Prisene justeres opp med minimum 3% 

• Administrasjonen bes undersøke tilsvarende gjestehavner og prissetting inkludert 
eventuelt tillegg for strøm før vedtak om økning i priser/tillegg for strøm vedtas. 

• I småbåthavnene skal det fra og med sesongen 2023 betales for strøm etter forbruk 
hele året. Det innebærer at vedtektene også må endres.  

• I de havnene som stenges i vinterhalvåret innføres gebyr for de båtene som ligger 
over vedtatt dato for stenging. 

• Administrasjonen legger fram justert forslag til vederlag og vedtekter på neste 
styremøte. 
  

Havnestyret diskuterte habiliteten til medlemmene som har båtplass i havna. Styret vedtok 
enstemmig at alle medlemmene var habile så lenge det er generelle priser som diskuteres og 
vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 

Saksnr.  Innhold 

2020/24 EVENTUELT 
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