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 LINDESNES HAVN KF           
  

 

 

 

                                                          Utskrift fra Møteprotokoll 
 

Utvalg: HAVNESTYRET  
Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga  
Dato: 30.09.2022  
Tidspunkt: 12.00 – 15.30 

 
 

Følgende medlemmer møtte ikke:  
         Unn Liestøl Larsen 
          
                              

   

Følgende varamedlemmer møtte:    
         Inga Fjeldsgård 
           
 

 
 

 

                      
Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland    
   

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
 

Åse Lill Kimestad Paal Pedersen Inga Fjeldsgård 

Vara for Unn Liestøl Larsen 

   

   

Bjørn Tore Idland Steffen Dyrstad  

   

   

 
 
 
 Ove Nodeland 

Styrets sekretær 
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Saksnr. Innhold 
2022/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 02.09.2022 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Havnestyret vedtar protokoll fra møte 02.09.2022 
 

 
Behandling i havnestyret: 
 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Saksnr. Innhold 
2022/17 Planlagt nybygg på Nybrygga/Gjestehavnbygget 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Havnestyret mener at et bygg av denne størrelsen så tett inn i gjestehavna vil være 
negativt for gjestene og driften av havna. Havnestyret er derfor negative til at 
Gjestehavnbygget med tomt inngår i en utbygging som foreslått.  
Styret frykter at det lett kan oppstå konflikter mellom fastboende og ferierende gjester 
og er derfor generelt negative til å få leiligheter så nær inntil gjestehavna.  
 
 
 

Saken kort fortalt: 
Havnestyret har tidligere fått presentert planer for nytt bygg på det gamle Fiskelaget 
og havnas tomt, inkludert gjestehavnbygget.  
Det nåværende gjesthavnbygget inneholder dusj, toaletter, vaskemaskiner, kontor og 
lager. Som en erstatning for det nåværende gjestehavnbygget er det i det planlagte 
nybygget tegnet inn god plass til gjestehavna, med en mulighet for å utvide arealene.  
Planen er tegnet om og endret siden sist. I tillegg er Havnestyret nytt. Det er derfor 
naturlig å få en ny presentasjon av planene.  
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Første etasje i nybygget er forbeholdt næring. Det er her de nye lokalene tiltenkt 
gjestehavna er planlagt. For gjestehavna vil det være positivt dersom det blir etablert 
butikk/restaurant eller lignende som kan løfte kvaliteten og øke tilbudet i havna. Det er 
ønskelig fra havnas side å utvikle tilbud som kan gjøre gjestehavna mer attraktiv i 
fremtiden, som f.eks utleie av sykler, biler og andre ting gjestene kan underholde seg 
med. Et nytt bygg kan gi økte muligheter i den retningen. 
Utbygger har planlagt å flytte kaikanten ca 5 meter ut i elva. Det blir relativt god plass 
på brygga siden første etasje er trukket tilbake noen meter. Andre etasje, og de over, 
kommer ca 80 cm fra den nye kaikanten. Det er planlagt 4 etasjer i bygget.  
Etter administrasjonens mening vil bygget redusere kvaliteten i gjestehavna. I første 
rekke fordi vi vil få leiligheter veldig nærme gjestene. Det kan fort bli konflikt mellom å 
ta hensyn til de fastboende og å drive gjestehavna.  
Nybrygga er et populært sted å ligge for de største båtene vi tar inn. Enkelte av dem 
er såpass store at de vil se inn i stua til beboerne i andre etasje, og motsatt. Det er 
uheldig. Utviklingen går, og har gått, i retning av stadig større båter. Utfordringen vil 
etter all sannsynlighet bli større og større etter som årene går.  
For havnas del vil ikke det å få et mer moderne og større bygg veie opp for de 
ulemper det er å få et leilighetsbygg så tett inn i gjestehavna. Administrasjonen legger 
derfor fram et forslag til vedtak som er generelt negativt til bygget. 
 
 

 
 
Havnestyret foreslo følgende vedtak:  
 

Havnestyret er positive til å gå videre i dialog med Nybrygga eiendom om mulig 
reguleringsplan. Havnestyret vil legge vekt på at gjestehavnas fremtidige behov kan 
ivaretas.  

 
 
 
 
 
Vedtak i havnestyret 30.09.2022: 
 

Havnestyret er positive til å gå videre i dialog med Nybrygga eiendom om mulig 
reguleringsplan. Havnestyret vil legge vekt på at gjestehavnas fremtidige behov kan 
ivaretas.  
 

 
Enstemmig vedtatt 
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Saksnr. Innhold 
2022/18 Møtegodtgjørelse 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Havnestyret vedtar at møtegodtgjørelse til Havnestyret skal følge kommunens 
reglement. Reglementet er formalisert i «Forskrift om folkevalgtes økonomiske 
godtgjøring, Lindesnes kommune, Agder» 25.09.2020. Havnestyret godtgjøres 
normalt etter § 10 Annen godtgjøring 
 
 
 

 
Saken kort fortalt: 

Det er en stund siden møtegodtgjørelsen for Havnestyret har blitt justert. Det er derfor 
på tide å gjøre det nå. Kommunen har et ryddig reglement for møtegodtgjørelser og 
Havnestyret bør godgjøres i tråd med det.  
Kommunens reglement nevner ikke Havnestyret spesielt. Det er derfor naturlig å 
normalt bruke § 10. Annen møtegodtgjøring:  
 
§ 10.Annen møtegodtgjøring 
Godtgjøring til ledere av alle øvrige utvalg settes til 2 % av ordførerens 
månedsgodtgjøring per fremmøte. 
Medlemmer av utvalg godtgjøres med 1,5 % av ordførerens månedsgodtgjøring per 
fremmøte. 
Ungdomsrådets representanter i kommunestyret får samme godtgjøring som 
medlemmer i andre utvalg. 
Ved opprettelse av adhocutvalg, kan det godtgjøres 0,6 % av ordførerens 
månedsgodgjøring per fremmøte. Det politiske organet som oppnevner adhocutvalget, 
vedtar samtidig om det skal gis godgjøring for arbeidet i det oppnevnte adhocutvalg. 
Det gis møtegodtgjørelse tilsvarende 50 % til innkalte varamedlemmer i enkeltsaker. 
 
Vedlegg: 

• Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring, Lindesnes kommune, Agder 

 
 
 
Havnestyret foreslo følgende tillegg til vedtak:  

 
 Møtegodtgjørelse trer i kraft fra 1. mai 2022. 

 
 
 
 
Vedtak i havnestyret 02.09.2022: 
 

Havnestyret vedtar at møtegodtgjørelse til Havnestyret skal følge kommunens 
reglement. Reglementet er formalisert i «Forskrift om folkevalgtes økonomiske 
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godtgjøring, Lindesnes kommune, Agder» 25.09.2020. Havnestyret godtgjøres normalt 
etter § 10 Annen godtgjøring. 
Møtegodtgjørelse trer i kraft fra 1. mai 2022. 
 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Saksnr.  Innhold 
2020/19 Økonomirapport 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

Havnestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering. 
 
  
 
 
 
Saken kort fortalt: 
Vedlagte økonomirapport viser at havna stort sett har kontroll på økonomien så langt i 2022.  
 
Trafikkhavn/eiendommer: 
Det mangler leieinntekter fra Kristiansand Havn IKS. Disse avregnes og utbetales når året er 
over. 
 Iflg. IKS-avtalen skal Lindesnes Havn KF få overført 80% av leieinntektene på de 
arealer/bygg vi overførte disposisjonsretten til i IKS-avtalen. Det er det lagt inn 3 860 000,- i 
årets budsjett. I 2021 betalte IKS-et 2 946 340,- i leie til KF-et. 
Den budsjetterte summen inkluderer leieinntekter til KF-et fra en leieavtale som er overført til 
IKS-et for leie av arealet i tømmerhavna i Strømsvika.  
Opprinnelig laget KF-et og Tømmerkaia AS en avtale om å leie hele arealet som 
Tømmerkaia AS eier i Strømsvika. KF-et leide deretter ut området til flere 
tømmereksportører, og hadde en liten fortjeneste på det. Når IKS-avtalen ble effektuert 
overtok Kristiansand Havn IKS den avtalen KF-et hadde med Tømmerkaia AS. IKS-et betaler 
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dermed leie direkte til Tømmerkaia AS og leier videre ut til tømmereksportører slik KF-et 
tidligere gjorde. 
  
Det er et tolkingsspørsmål om KF-et skal ha 80% av den leien IKS-et får for utleie av det 
arealet. I tilfelle vi skal det vil det i praksis si at IKS-et betaler 100% til Tømmerkaia AS og 
80% til Lindesnes Havn KF, altså totalt 180% i leie.  
Den gangen tømmerkaia med lagringsplass ble etablert ble lagringsplassen bygd av 
Tømmerkaia AS og selve kaia bygd i regi av KF-et.  
Utfordringen er at i IKS-avtalen er det avtalt at det kun er leieinntekter som skal fordeles med 
80% til KF-et (og 20% til IKS-et), ikke inntekter som varevederlag, kaivederlag osv. De går 
direkte til IKS-et. Lindesnes Havn KF må derfor betale finanskostnadene på selve kaia, uten 
at det kommer inntekter som dekker det fra IKS-et. 
 
Småbåthavner: 
Det er brukt lite penger på posten «Varer og tjenester». Det er en samlepost som inkluderer 
alle småbåthavnene våre, også Båly. Det kommer en del utgifter i Båly i høst.  
 
Vi burde hatt et møte med alle som har kjøpt båtplass i Båly småbåthavn i vår for å avtale 
hva som skal og må gjøres der ute. Det forsøkte vi, men det viste seg at det ikke var riktig 
adresser, mailadresser eller telefonnummer til en stor del av dem i vårt system. Vi fikk derfor 
ikke fatt i de vi skulle ha møte med. Nå har vi stort sett fått adressene riktig, og er klar til å 
kalle inn til et møte. På grunn av stort arbeidspress og ferieavvikling har vi ikke rukket det 
enda. Av den grunn er blant annet det elektriske anlegget ikke gjort ferdig i Båly. Det er også 
en del andre ting som må utbedres på bryggene, de er knekt et par steder blant annet.  
Nå vi får gjort dette ferdig vil summen nærme seg det budsjetterte. 
 
Gjestehavn: 
Som man ser har omsetningen i gjestehavna økt noe i år i forhold til det budsjetterte.  
Vi har i sommer samarbeidet med Visit Lindesnes om havnevertene. Det har fungert bra, 
vertene har fått mer sammenhengende arbeidsdager, de har fått en bedre opplæring, mer 
allsidig jobb osv. For å ikke komplisere det mer enn nødvendig avtalte vi at Visit Lindesnes er 
arbeidsgiver og betaler vertene lønn. Vi får derfor en faktura fra dem i år, og lønnsposten i 
budsjettet blir av den grunn feil. Summen avviker likevel ikke vesentlig sammenlignet med 
om vi skulle betalt dem lønn direkte. 
Båly gjestehavn er ikke med i regnskapet enda. 
 
Vedlegg: 

• Regnskapsoversikt per august 

 
 
 
Vedtak i havnestyret 02.09.2022: 
 

 Havnestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
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Saksnr.  Innhold 

2020/20 EVENTUELT 
 
 Styreleder informerte Havnestyret om Kontrollutvalgets vedtak 28.09.22. 
  


