Vår.ref. 20/144 -

Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF
Møte nr :
Møte dato:
Møte sted:

8/2020
18.12.2020
kl .08.00
digitalt på Teams – nærmere innkalling ettersendes

Moss havnestyre:
NAVN
Fred Jørgen
Evensen
Terje Turøy

ROLLER
styreleder

TELEFON
915 78 200

E-POST
Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no

nestleder

913 85 414

terje.turoy@politiker.moss.kommune.no

Kristin LindLarsen
Gretha Kant
Erlend
Wiborg
Birger
L.Harveg
Ulf Raab

medlem

992 41 585

kristin.lindlarsen@gmail.com

medlem
medlem

951 49 664
918 25 858

gretha.kant@moss.kommune.no
erlend.wiborg@stortinget.no

Ansattes
rep.
Bruker
rep.

922 04 999

birger@moss-havn.no

911 49 785

ulf.raab@greencarrier.no

Mette-Gro
Karlsen
Anne- Lise
Gjøstøl
Trond Valde
Jørn Roald
Wille
Therese
Bakkevig
Freddy
Rinden
Jørgen Vogt

varamedlem 905 22 104

mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no

varamedlem 928 60 375

anlire@online.no

varamedlem 906 23 233
varamedlem 922 28 499

trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no
jorn.wille@politiker.moss.kommune.no

varamedlem 918 07 001

therese.bakkevig@gmail.com

Ansattes
rep.
Bruker rep.

926 81 447

freddy@moss-havn.no

977 596 77

jorgen.vogt@greencarrier.no

Sekretær: Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 936 90 699 liv@moss-havn.no

På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til
møte.
Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall
meddeles til havnestyrets sekretær.

Til behandling foreligger følgende saker:

Saker:
Nr. 31:

Møteprotokoll fra havnestyremøte den 01.12.2020 ligger vedlagt.

Side:
1

Nr. 32:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

-

Nr. 33:

Saker til eventuelt.

-

Nr. 34:

Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss Havn KF
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Med vennlig hilsen
Liv Grete Øyan Moe
Sekretær i havnestyret
Moss Havn KF
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Vår.ref. 20/134 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF
Møte nr.
Møtedato:
Møtested:

7/2020
1. desember 2020 kl. 08.00
digitalt via Teams

Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen
Av utvalgets medlemmer/
varamedlemmer møtte:

Fra havneadm. møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
Terje Turøy (nestleder)
Gretha Kant (medlem)
Erlend Wiborg (medlem)
Kristin Lind-Larsen (medlem)
Birger L. Harveg (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)
Havnesjef Øystein H. Sundby
Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs
Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen
Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt klokken: 0800
Revisor Per Harald Eskedal fra BDO holder først en orientering om revisors rapportering 2020.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:
Meldinger:
Nr. 5:
Forskrift farvannsavgift for sjøområdet i Moss
Møtebehandling: Forskrift sendt på høring med frist 9. desember.
Det blir innkalt til et nytt havnestyremøte den 18.12. kl. 08.30 på Teams,
hvor forskrift fremmet for vedtak.
Saker
Nr. 26:
Møtebehandling:
Nr. 27:
Vedtak:

Signering av møteprotokoll fra forrige havnestyremøte
Møteprotokoll fra havnestyremøte den 19.10.2020 skal signeres i løpet av
uke 49 på vårt kontor sammen med nærværende protokoll.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Nr. 28:
Vedtak:
Nr. 29:

Saker til eventuelt
Ingen
Budsjett Moss Havn KF 2021

1

2
Havnesjefens
forslag til
innstilling:

Moss havn KF’s aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.
Budsjettrammen gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor
prioritering av fremlagte investeringstiltak.
Virksomhetens investeringer i 2021 blir finansiert gjennom egenkapital, lån
og eventuelle tilskudd det kan søkes på.
Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens
økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere
å nedbetale eksisterende låneportefølje.
Moss havn KF’s økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024 vedtas.

Møtebehandling:

Økonomi og administrasjonssjef Line Håkensen orienterte om budsjett og
økonomi- og investeringsplan 2021 – 2024.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilt:
Moss havn KF’s aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.
Budsjettrammen gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor
prioritering av fremlagte investeringstiltak.
Virksomhetens investeringer i 2021 blir finansiert gjennom egenkapital, lån
og eventuelle tilskudd det kan søkes på.
Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens
økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere
å nedbetale eksisterende låneportefølje.
Moss havn KF’s økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024 vedtas.

Nr, 30:
Havnesjefens
Forslag til
innstilling:

Møtebehandling:

Møtedatoer for havnestyret 2021
Tirsdag den 26.januar (uke 4)
Tirsdag den 2. mars (uke 9)
Tirsdag den 13. april (uke 15)
Tirsdag den 2. juni (uke 22)
Tirsdag den 31. august (uke 35)
Tirsdag den 12. oktober (uke 41)
Tirsdag den 30. november (uke 48)
Det foreslås at møtetidspunkt klokken 08.00 videreføres.
Styreformann Fred Jørgen Evensen foreslår følgende: møteplanen vedtas med
mulighet for å kunne ha en hybrid løsning med både digital og fysisk
deltakelse.

Vedtak:

Møteplan for 2021 vedtas om som innstilt med styreformanns sitt forslag om
at deltakelse i møtene kan skje både digital og fysisk deltakelse.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:
•
•
•

HMS/ISPS/Avvik
Sykefravær
Statistikk teus/tonnasje pr. oktober
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inntekter gjestehavn og besøk i bobil
Informasjon om Covid 19 tiltak.
Endringer i Stevedore selskap.
GC har startet å trekke doble containere, positivt for trafikk/miljø.
Status lager Rockwool.
Servicebygg for SSV er åpnet og tatt i bruk.
Status nye kontorbygg; tillatelse er mottatt fra kommunen.
Status Asko droneprosjekt
Avtale med Bastø Fosen om ladeanlegg – inngått avtale som gir tilgang til areal.
Avtale inngått med Kruser – bidrar til å etablere elektriske fritidsbåter i Moss.
Havnesjefen orienterte om en sak som er UO i hht §15.

Møtet ble hevet kl. 09.30.
Neste havnestyremøte (ekstraordinært) avholdes den 18.12. på Teams.
Havnestyremøtet ble tatt opp og legges ut på vår hjemmeside.

Rett avskrift bevitnes:

Havnestyrets underskrifter:

Liv Grete Øyan Moe
sekretær
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STYRESAK NR. 34/2020: FORSKRIFT OM INNKREVING AV FARVANNSAVGIFT
FOR MOSS HAVN
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK:
Havnestyret vedtar Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss havn med gyldighetsdato fra
og med 1. januar 2021
DOKUMENT VEDLAGT SAKEN:
- Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss havn – forslag for vedtak
- Høringsbrev som ble sendt ut 5. november 2020
- Brev fra Kystverket; Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og
veiledning om kommunenes myndighet – datert 30.11.2020

SAKSUTREDNING:
SAKSBEHANDLER: Øystein Høsteland Sundby
SAKSOPPLYSNINGER:
Havnestyret er gjennom vedtekter for Moss havn KF tillagt myndighet som Moss kommunes
havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Moss
kommune er tillatt etter Lov av 21.06.2019 nr.70, havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i
medhold av denne lov.
Da Lov av 21. juni 2019 nr 70 (ny havne- og farvannslov) trådte i kraft 1. januar 2020 erstattet denne
Lov av 17. april 2009 nr 19 (gammel havne- og farvannslov). Med denne lovendringer fulgte også
overordnede forskrifter som videreførte nødvendige forskrifter som var fastsatt med hjemmel i
gammel lov. Denne videreføringen gjelder ut 2020.
For å kunne fortsette innkreving av farvannsavgift i Moss kommunes havneområde fra 1. januar 2021
må ny forskrift fastsettes med hjemmel i ny havne- og farvannslov.
Farvannsavgiften skal dekke de kostnader Moss havn har ved utøving av den offentlige myndighet vi
er tillagt gjennom havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette
for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde. Forskrift om kommunens beregning og
innkreving av farvannsavgift (farvannsforskriften) 2019-12-11 nr. 1838 regulerer innkrevingen og
kostnadsbasen som skal ligge til grunn for avgiftsnivået.
Moss havn KF har utarbeidet et høringsutkast til Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss
havn. Denne ble sendt på høring 5. november 2020 (vår ref. 20/124-2) med høringsfrist 9. desember
2020. Høringsbrev og høringsutkast ble sendt direkte til våre registrerte brukere og publisert på våre
nettsider. Utkastet til forskrift er basert på mal som er mottatt fra Norske havner.
Det er ikke innkommet innspill eller kommentarer til Moss havn innen høringsfristens utløp.

VURDERINGER:
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Ny havne- og farvannslov gir behov for å vedta en ny tilhørende forskrift som gir hjemmel til å kreve
inn farvannsavgift fra 2021.
Farvannsavgifter dekker kostander Moss havn KF har til å utføre lovpålagte oppgaver som
havnemyndighet. Moss havn er havnemyndighet for hele farvannet i Moss kommune, et farvann som
utøkte i omfang da tidligere Moss og Rygge kommuner slo seg sammen fra 1. januar 2020. I farvannet
er det omfattende anløp av skip til andre kaier enn de som eies og drives av Moss havn KF og det er
gjennom farvannsavgiften disse skip betaler sin andel av kostnadene knytte til lovpålagte tjenester. Det
er derfor viktig at denne forskriften blir vedtatt.
I 2020 er prognosen for totale inntekter fra farvannsavgift på kr 2 800 000,- for Moss havn KF.
Viser også til vedlagte dokumenter for øvrige vurderinger som er gjort i saken.
Det ble også gitt en orientering om prosessen til havnestyret gjennom melding 5/2020 i møte den 1.
desember 2020.
MILJØKONSEKVENSER:
Å sikre finansiering for å opprettholde god sikkerhet i Moss kommunes farvann vil også bidra til å
forbygge hendelser som i neste omgang kan påvirke miljøet negativt. Ut over dette er det ingen dirkete
miljøkonsekvenser knyttet til denne saken.
KONKLUSJON:
Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss havn er nødvendig som grunnlag for å finansiere
oppgaver som er tillagt Moss havn gjennom lov. Det anbefales å vedta vedlagte forskrift.
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Til våre anløps - kunder

Vår.ref. 20/124: – 2

Deres ref.:

Dato: 05.11.2020

Forskrift om farvannsavgift for Moss kommunes sjøområde - høring
Moss Havn KF sender med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om farvannsavgift. Lokal
forskrift vil fastsettes med hjemmel i hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann
(havne- og farvannsloven) §36 forskrift av 11. desember 2019 nr 1838: Forskrift om kommunenes
beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsforskriften).

Forutsetning for forslaget om anløpsavgift
Moss Havn KF sitt utgangspunkt er at provenyet skal dekke kostnader og investeringer knyttet til det
ansvar vi er tillagt som havnemyndighet for farvannet i Moss kommune, fratrukket andre inntekter
som genereres knyttet til dette ansvar.
Den sentrale forskriften fra Samferdselsdepartementet krever prising etter skala av skipets
bruttotonnasje (BT). Vi mener at det er hensiktsmessig å videreføre en mindre differensiering på
faste ruteskip og andre mer tilfeldige anløp.
Grunnlaget for å beregne det årlige provenybehovet gjøres gjennom å beregne netto kostnader og
investeringer knyttet til ansvaret vi er tillagt som havnemyndighet gjennom havne- og farvannsloven.
Det totale regnskapet skal balanseres med inntekter og kostander over en løpende 5-års periode.
Regnskapet publiseres årlig som note til Moss Havn KF sitt årsregnskap.

Øvrige forhold
Moss Havn fastsetter en minste farvannsavgift for å kunne stå i forhold til administrative kostnader
og ellers rettferdiggjøre en generell fastsetting av faktor for BT for hele skalaen. Dette beløpet er
allikevel så lavt at det ikke får betydning for de aller fleste av våre brukere.
Høringsfristen er satt til 9. desember 2020. Høringen foretas som direkte høring til våre registrerte
brukere og publisering på Moss Havn sine nettsider. Høringsinnspill sendes firmapost@mosshavn.no. Det kan være andre tilfeldige brukere av Moss havn som ikke nås via denne høringen, men
vi legger til grunn at disse ikke ville blitt nådd gjennom annonsering av denne høring i lokal
dagspresse.
Spørsmål kan rettes til havnesjef Øystein Høsteland Sundby eller økonomiog administrasjonssjef Line Håkensen.

Post/besøksadresse:
Strandgata 10
1531 Moss
E-post: firmapost@moss-havn.no

Tlf: 69 20 87 00
Org.nr. 971 033 339 MVA
web: www.moss-havn.no
Bankkonto: 1080.29.65341

7

Høringsbrevet med vedlegg finnes på www.moss-havn.no.

Med vennlig hilsen

Øystein Høsteland Sundby
Havnesjef
Moss Havn KF
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur.

Vedlegg: Forskrift om farvannsavgift for Moss Kommunes sjøområde
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Hovedkontoret

Til alle kystkommuner

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/4488-31

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Kristin Frotvedt

Dato:
30.11.2020

Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og veiledning om
kommunenes myndighet
Fra 1. januar 2021 oppheves de kommunale anløpsavgiftsforskriftene og ordensforskriftene
som følge av overgangsreglene til havne- og farvannsloven1.
Anløpsavgiften er erstattet med farvannsavgift. Kommuner som ønsker å fortsette og kreve
inn farvannsavgift må derfor sørge for å fastsette ny forskrift etter reglene i havne- og
farvannsloven § 36 og den sentrale farvannsavgiftsforskriften. Veiledning om fastsetting av
kommunal forskrift om farvannsavgift, finner dere på Kystverkets hjemmesider2.
Ordningen med ordensforskrifter har falt bort, og slike kommunale forskrifter oppheves fra
årsskiftet. Kommunene har nå hjemmel i havne- og farvannsloven § 8 til å gi forskrifter om
ferdsel med fritidsfartøy i eget sjøområde, herunder om fart, og i § 9 til å regulere bestemte
typer bruk av eget sjøområde. Veiledning om disse kommunale forskriftene finner dere
også på Kystverkets hjemmesider3.
Forskrift om saksbehandlingsgebyr som kommunen har fastsatt etter havne- og
farvannsloven av 2009 gjelder videre. Men dersom kommunen vil endre på en slik forskrift
eller gi en ny, så må kommunen fastsette en ny forskrift etter havne- og farvannsloven §
33. Merk at det bare er kommunestyret selv som kan gi slik forskrift.
Kystverket blir omorganisert fra 1. januar 2021 og bl.a. forsvinner regionkontornivået. Dette
betyr at Kystverket ikke lenger vil bestå av to forvaltningsnivåer. Vi skal likevel fortsette å
være klageinstans for vedtak som kommunene fatter etter havne- og farvannsloven. For
kommunene medfører dette at den bistand dere kan få fra Kystverket i saker som gjelder
enkeltvedtak heretter vil være begrenset til generell veiledning om regelverket mv. innenfor
rammene av veiledningsplikten i forvaltningsloven. Bistand i konkrete enkeltvedtakssaker
kan føre til habilitetsutfordringer for Kystverket i en eventuell senere klagesak, og det må vi
som et utgangspunkt unngå.

1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1837 §§ 5 og 6
https://www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/farvannsavgift/
3
https://www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/kommunens-regulering-av-ferdsel-i-og-brukav-eget-sjoomrade/
2

Kystforvaltningsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Mer informasjon og veiledning om havne- og farvannsloven rettet mot kommunene finner
dere her. Ta også gjerne kontakt med Kystverket dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Sven Martin Tønnessen
avdelingsdirektør

Kristin Frotvedt
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:
Norske Havner

Haakon VIIs gate 9

0161

OSLO

Kystverkets regionkontor

Side 2
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Forskrift om innkreving av farvannsavgift for Moss Havn
Fastsatt av havnestyret i Moss Havn KF 18. desember 2020 med hjemmel i vedtekter for Moss Havn
KF, LOV-2019-06-21-70 (havne- og farvannsloven) § 36 første ledd og FOR-2019-12-11-1838
(farvannsavgiftforskriften).
________________________________________________________________________________
Vedtatt:

18. desember 2020

Ikrafttredelsesdato:

1. januar 2021

Gjelder for:

Moss kommunes sjøområde

Hjemmel:

Lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 §36
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift
(farvannsforksriften) 2019-12-11 nr 1838

________________________________________________________________________________

§ 1 Formål:
Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel
i havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og
sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jfr. havne- og farvannsloven § 36 annet ledd.

§ 2 Virkeområde:
Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor
Moss kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet
av samme døgn, belastes avgift kun en gang.
Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:
•

Fartøy med største lengde under 15 meter

•

Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvar for fremkommelighet i havne- og
farvannsloven § 6

•

Norske og utenlandske orlogsfartøy

•

Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet

•

Bergingsfartøy i forbindelse med berging

•

Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser
eller tar om bord passasjerer

•

Evt. andre fritak som kommunen ønsker

§ 3 Beregningsgrunnlag:
Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets
målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom
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fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Moss Havn KF basert på beregning av
BT for tilsvarende fartøy.
Moss Havn KF kan inngå periodevise avtaler for betaling av farvannsavgift for skip som anløper
regelmessig.
Satser for farvannsavgift settes årlig og publiseres i Moss Havn KF sin prisliste som finnes på
www.moss-havn.no
Særregnskap for farvannsavgiften publiseres årlig som note til Moss Havn KF sitt årsregnskap.

§ 4 Opplysningsplikt:
Moss Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikk krav.
Brukere av Moss Havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Moss Havn KF opplysninger
og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5 Ansvarsforhold:
Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.
Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. Sjølovens bestemmelser om sjøpant gjelder
tilsvarende.
Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente
etter forsinkelsesrenteloven.

§ 6 Klageadgang
Enkeltvedtak som treffes etter denne forskrift kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

