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Dato: 15 .11.18

Sak 19 /18 Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune
Innledning
I 2000 ble havnesamarbeidet slik vi kjenner det i dag opprettet, og eierkommunene
vedtok tilnærmet like vedtak i respektive kommune - /bystyrer om hvilke eiendommer
som skulle leggesinn i havnens portefølje.
I saksutredningen for kommunene fremgikk det blant annet at “Havnedirektøren har i
sin anbefaling lagt til grunn de anlegg som etter havne – og farvannsloven kan beregnes
å falle inn under kategorien hvor ”kost -ansvar” prinsippet vil råde. Det vil si at
havnevesenet forventer en viss leie/avgiftsflyt over de nevnte kaier, slik at vedlikehold
– og drift skostnad kan dekkes opp på de respektive anlegg”
Enn videre fremgår det: “ Havneadministrasjonen har søkt å unngå de anlegg som har
liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift i dag og for fremtiden.
Tilsvarende har en søkt mot de anlegg som har kvaliteter og potensiale for en fremtidig
havnedrift, enten dette retter seg mot passasjer,fiskeri, gods, industri eller annen
maritim virksomhet”.
Som vedlegg til saksutredningen for kommunene, ble det lagt ved en oversikt over
kaianlegg som havnedirektøren ønsket å ha inn i havnens portefølje. Denne oversikten
følger med som Vedlegg 1 til denne sak. Totalt 64 kaier ble etter dette lagt inn i
havnens portefølje. 1
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling. Det fremkommer som
ganskeklart at en del av de havneanleggenesom ligger i dagensportefølje ikke
genererer in ntekter, og har liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift slik
vi kjenner den i dag.Porteføljen må reduseres, og denne saken er derfor ment som et
ledd i å få redusert porteføljen.
38 av 64 kaier i havnens portefølje, er i Karmøy kommune. Denne saken gjelder
tilbakeføring av disposisjonsretten til kaier i Karmøy kommune. For status i de øvrige
kommunene, vises det til orienteringssak for havnestyret i sak 02/18.
Problemanalyse
Havnen har brukt mye tid og ressurser på å få en oversikt over porteføljen, og dette har
vært gjort i samråd med administrasjonen i Karmøy kommune. Dette har vist seg å
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Utover dette har KarmsundHavnIKSselveideanleggi Karmøykommunesom ble byggetetter 1992- blant
annet Biomar-kaiene,Eksportkaien,Koralfisk-kaien,Silfaskaien,samt roro-kai på Husøy.Det er ikke foreslått
noen endringerved disseanleggene.

være en svært omfattende jobb, da det viser seg at for en stor del av kaianleggene,har
det vært uklare eiendomsforhold. I dette ligger at eiendommene kan være eiet av
Kystverket, Statens Vegveseneller ogsåprivate eiere. For en del av eiendommene,er
disse umatrikkulerte – noe som betyr at det fremgår ikke av matrikkelen hvem som er
eier , og eiendommen har gjerne uklare grenser. I prosessenhar en derfor valgt å ordne
opp i en del av disse eiendomsforholdene. Eksempelvis har Kopervik Havn gått fra å
være tre gards – og bruksnummer, samt noe umatrikkulert grunn, til å være et gards –
og bruk snummer. Dette gir ryddighet i den videre prosess.
Kystverket er nå i ferd med å overføre statlige fiskerihavner fra Kystverket til
Fylkeskommunen,og de har derfor kartlagt sine havner. På Karmøy har
Kystverket/Statens Havnevesen oppført en rekke fiskeri havneanlegg,og i den
forbindelse har Karmøy kommune påtatt seg vedlikeholdsansvar på blant annet
allmenningskaier noen steder. Ved opprettelsen av havnesamarbeidet,gav Karmøy
kommune vedlikeholdsansvaret over til Karmsund Havn IKS. Nå som Kystverket skal
overføre sine havneanleggtil Fylkeskommunen,vil også disse vedlikeholdsavtalene
opphøre.
Karmsund Havn IKS har med andre ord gjort en omfattende kartleggingsjobb for å
avklare eierforhold på de ulike havneavsnittene. I oversikten nedenfor er alle kaiene
opplistet i den rekkefølgen den fremkommer i oversikten som fulgte med
kommunestyrets sak den 15.06.1999, saksnr. 0072/99 med unntak av følgende kaier
som er tatt ut av porteføljen siden opprettelsen av havnesamarbeidet:
Kai
Kommentar
Kopervik D/S kaien
Eies av Karmsund Havn. Inngår mulig i salg av Kopervik
havn, og dette vil i tilfelle komme som en egen sak.
Stangelandsvågen
Tilbakeført Karmøy kommune i 2017.
Stangelandsvågen– liten
Denne kaien ble solgt i 2014.
nausteiendom,
steinkailinje
Telegrafbryggen
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune eier
5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin del jfr.
HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i møte
06.12.2018.
Skjersund – Nordstokke
Eies av Kystverket.
Vea, Molokai
Eies av Kystverket.
Vea – Fiskeberg
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Sævelandsvik,Nibbekaien Eies av Kystverket.
Otervik – Hebnes
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen
Sandvehavn/Indre havn
Eies av Kystverket.
Sandvehavn/Ytre havn
Eies av Kystverket.
Ferjekai I
Denne kaien er solgt til Skude Fryseri.
Skudeneshavn–
Denne kaien er solgt.
Midtbøbryggen
Syre steinbrygge
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

på eiendommen. Karmsund Havn informerte i brev til
rådmannen i Karmøy kommune den 07.11.2005 at
havnen anser seg unntatt fra disposisjons– og
ansvarsforhold knyttet til denne kaien.
Denne ble overført til Kystverket i 2012/2013
Eies av Karmsund Havn. Skal avhendes.
Eies av Kystverket.

Som det fremgår av oversikten ovenfor, er det avklart at en del av eiendommene er
privat eide, eller eid av Kystverket. Noen er også avhendet siden opprettelsen av
havnesamarbeidet. Disse kaiene er altså ikke lenger i Karmsund Havn IKS portefølje.
Karmsund Havn IKS har videre hatt en grundig gjennomgangav gjenstående kaier i
porteføljen, for å avgjøre hvilke kaier som genererer inntekter og ikke minst har
betydning for havnedriften slik vi kjenner den i dag.
Den enkelte kai med vurdering følger av oversikten nedenfor. For ytterligere
eiendomsopplysninger og tekniske spesifikasjoner, vises det til Vedlegg 2 – Kaier i
Karmøy kommune.

Kai
Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen

Vea, Storøy
Sævelandsvik,
Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndrekai I
Åkrehamn, Søndrekai II
Skudeneshavn,Ferjekai II
Skudeneshavn,Loskaien
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS
kai

Vurdering
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune
eier 5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin
del jfr. HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i
møte 06.12.2018.
Karmsund Havn ønsker å tilbakeføre
disposisjonsretten for 5/40 deler til Karmøy
kommune, evt. få fullmakt til å avhende 5/40 deler for
kommunen.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Beholdes.
Anbefales overført til
Beholdes.
Beholdes.
Anbefales overført til
rettighet til pullert.
Anbefales overført til

Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.

Karmøy kommune. Må tinglyse
Karmøy kommune.

Skudeneshavn,
Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning
Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad
Bøvågen
Husøy, Bjørgekaien

Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Beholdes.
Beholdes.

De som er tilrådet beholdt, er kaier som ansesav strategisk betydning for Karmsund
Havn IKS å beholde. Kaiene genererer inntekter og har også potensiale for havnens
fremtidige drift.
Kaiene som anbefales overført til Karm øy kommune, er typisk kaier som ansesfor
offentlige allmenninger, og er typisk også mindre havneavsnitt som ikke er av
strategisk betydning for Karmsund Havn å beholde. Dette kan også være havneavsnitt
som det passerbedre å leie ut til småbåtforeninger. Noen av kaiene kan nok også
kommunen vurdere å avhende.
Vedlikehold
Kaiene/havnavsnittene som ble lagt inn i porteføljen ved opprettelsen av
havnesamarbeidet,ble lagt inn «as-is».Det var ikke satt krav til at kaiene skulle være
oppgradert til en viss standard før de ble lagt inn i havnens portefølje. Kaiene var av
varierende kvalitet ved overtakelse.
Det ble ved opprettelsen av havnesamarbeidet utarbeidet en disposisjonsavtale som
skulle regulere gr ensenefor havnedistriktet og daværende kommunale kai/havneanlegg,bakenforliggende areal til offentlige kaier, disposisjons – og
vedlikeholdsansvar samt utbedringer av kaier og havneanlegg,hvilke forskrifter og
bestemmelser som ble lagt til grunn for avtalen, bestemmelser om havneavgifter og
vederlag samt bestemmelser om nyanlegg oppført i havnens regi i kommunen.
Disposisjonsavtalen sa imidlertid lite om status på vedlikehold eller alder på kaien.
Dessverre har nok heller ikke avtalen blitt fulgt opp med tanke på kartlegging av
hvilket bakenforliggende areal som skulle medfølge, hvilke rettigheter som lå til
eiendommen, samt også avklaringer om egentlige eierforhold.
Siden porteføljen ble overtatt av havnen, har det blitt utført sporadisk vedlikehold av
kaiene. For de kaiene som det har vært mye aktivitet på, har det ogsåblitt utført mer
vedlikehold, enn på kaier med lite aktivitet. Noen kaier med lite aktivitet er dermed i
noen tilfeller nå blitt avsperret som følge av kaiens tilstan d.
Kaier som det har vært en del aktivitet på, kan også være i dårlig stand. Dette har nok
vært på bakgrunn av den store mengden kaier i porteføljen, som har gjort at man måtte
ha prioritere strakstiltak og de med størst behov for vedlikehold først.

Det er nå utarbeidet en egen vedlikeholdsplan som kategoriserer kaiene etter hvilket
behov de har for vedlikehold eller oppgradering. Ved å redusere porteføljen, vil man
derfor nok oppleve at de gjenværende kaiene i porteføljen vil få et løft de nærmeste
årene.

Havnedirektørens kommentarer og konklusjon:
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling . Denne saken er første
trinn i en slik prosess,og det leggesopp til tilsvarende prosesser i våre andre
eierkommuner i løpet av 2019.
Det anbefales at kaiene i porteføljen overføres «as-is» tilbake til kommunen. I dette
ligger at havneavsnittene overføres som de er, uten oppgradering eller vedlikehold før
overtakelse. All dokumentasjon som er innhentet om kaiens status på eierforhold,
re ttigheter, vedlikeholdsbehov og potensielle interessenter til kaien – både for utleie
eller salg – vil selvsagt overføres kommunen ved en tilbakeføring av disposisjonsretten.
Det er ønskelig at havnerådet behandler denne saken før jul, slik at saken kan
behandles politisk i Karmøy kommune på vårparten 2019.
Sakenble behandlet i Havnestyret,som sak 51-18, med følgendeenstemmigevedtak:
Vedtak:
Havnestyret ber Havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
- Kopervik, Bredalmenning
- Kopervik, Havnegata
- Telegrafbryggen (5/40 -deler)
- Vea, Storøy
- Sævelandsvik,Kommunekaien
- Mannes
- Åkrehamn, Almenning
- Åkrehamn, Pirkaien
- Åkrehamn, Søndre kai II
- Skudeneshavn,Stavakaien
- Skudeneshavn,Gamle DS kai

- Skudeneshavn,Elvebugrunnen
- Skudeneshavn,Torget
- Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
- Skudeneshavn,Almenning Kanalen
- Torvastad, Viken
- Kveiteviken, Torvastad
Havnestyret vedtar å beholde følgende kaier i portef øljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien

Forslag til vedtak:
Havnerådet tilråde r Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy
kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Havnerådet vedtar å beholde følgende kaier i porteføljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien
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