Oslo kommune

UTSKRIFT AV PROTOKOLL
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Protokoll fra havnestyrets møte 06.09.2018
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Protokoll fra havnestyrets møte 06.09.2018 ble godkjent og undertegnet.

Avgradering av saker
Havnestyret ønsket at sak 66/18 Landstrøm til utenlandsfergene på Vippetangen – statusrapport skal bli
offentlig tilgjengelig.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Havnestyret vedtok å gjøre sak 66/18 offentlig tilgjengelig.

Rapport vedr. bruk av fullmakter
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Habilitet
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyresaker til behandling
ST 63/18 Tertialrapport 2. tertial 2018 + Budsjettjusteringer i 2018-budsjettet
ST 64/18 Digital transformasjonsarbeid i HAV - Status
ST 65/18 Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune og forskrift om bruk av og
orden i havner og farvann i Oslo kommune
Havnedirektøren informerte kort om de 2 forskriftene og styret drøftet deretter saken.
Utenlandsfergene har behov for styrefart og det ble diskutert om de burde få et generelt unntak fra
fartsbegrensningen slik havnedirektøren har foreslått, eller om fergene isteden bør søke dispensasjon
fra forskriften. Det er ikke foretatt noen miljøkartlegging i forbindelse med utarbeidelse av
fartsbegrensningsforskriften. Ordensforskriften har noen tomme paragrafer fordi Oslo Havn KF er
forpliktet til å følge oppsettet i en mal.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Forslag om forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune og forskrift om av og bruk i havner og
farvann for Oslo kommune, vedtas og sendes til Kystverket for endelig godkjenning.

ST 66/18 Landstrøm til utenlandsfergene på Vippetangen. Statusrapport
Havnedirektøren informerte om status med etablering av landstrømanlegget på Vippetangen og styret
drøftet deretter saken. Styret støttet skissert prismodell for fakturering av anlegget og strømleveranse.
Det ble vist til tidligere havnestyresak om prisøkning for ferger som ikke har tatt landstrømanlegget i
bruk per 01.01.2019. Videre ble det etterlyst skriftlige forpliktelser fra fergerederiene.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Saken tas til orientering.

ST 67/18 Landstrøm til cruise i Oslo havn
Havnedirektøren innledet kort og styret drøftet deretter saken. Det ble under debatten opplyst at
byrådet ønsker informasjon om det finnes økonomiske støtteordninger og om kostnadene til etablering
av anlegg har blitt billigere den senere tiden. Videre ble det nevnt at Oslo kommune har mulighet til å
påvirke strømprisene gjennom å eie Hafslund slik at kostnadene til landstrøm kan bli rimeligere. Det er
enighet i styret om at det foreløpig er få skip som kan koble seg til et landstrømanlegg.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
 Havnestyret påpeker at kost nytten fra et landstrømanlegg til cruiseskip er lav, hvor det er andre
tiltak som kan redusere utslipp til en langt lavere kost og gir langt større nytte. Dersom
utbyggingen skal gjennomføres, må det være et spleiselag mellom havner, staten (Enova) og
rederiene for å sikre at skipene tilrettelegger for bruk av landstrøm.
 Oslo kommune er aktiv eier i Hafslund og havnestyret oppfordrer kommunen til å vurdere
Bergen-modellen i Oslo, der nettselskapet er involvert for å opprette et nytt selskap for å bygge
og drifte landstrømløsninger for skip i framtiden.
 Havnestyret ber administrasjonen innarbeide i svaret en ny vurdering om kostnaden for
landstrømanlegg har blitt rimeligere og om det finnes støtteordninger fra Enova og EU.

ST 68/18 Orientering om cruisetrafikken til Oslo
Havnedirektøren ga en kort redegjørelse og styret drøftet deretter saken. Det ble vist til
handlingsplanen hvor Oslo Havn KF har som målsetting å øke cruisetrafikken og havnedirektøren mener
det er et stort potensiale for vekst. Under diskusjonen etterspurte styret utdypende informasjon om
hvor mye penger cruisepassasjerer bruker per anløp i Oslo, hvor mye utslipp det er fra skipene, hvordan
kan Oslo Havn KF arbeide for å gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig, hvordan er prisene per anløp
sammenlignet med andre destinasjoner i Norge og hvilket investerings/vedlikeholdsbehov foreligger for
å tilfredsstille krav fra cruisenæringen. Styret påpekte også at det er en strategisk diskusjon om hvor
mye ressurser Oslo Havn KF skal bruke på cruise i forhold til annen havnevirksomhet, særlig målt opp
mot inntekter, miljøhensyn og økt godsomsetning i haven. Det ble konkludert med at saken behandles
på nytt 1. kvartal 2019.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Havnestyret vil behandle saken på nytt 1. kvartal 2019.

ST 69/18 Nordre Akershuskai forslag om å gå til forprosjekt
Havnedirektøren informerte om videre planlagt arbeid for bygging av ny Nordre Akershuskai og styret
drøftet deretter saken. Styret mener det er viktig å igangsette et forprosjekt og ga tilslutning til forslaget
som følger av saksfremlegget.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Det gjennomføres et forprosjekt for bygging av ny Nordre Akershuskai og nordre del av Søndre
Akershuskai. Forprosjektet vurderer flytting og rehabilitering av skurene 28, 29 og 34. Skur 30 vurderes i
samråd med Byantikvaren med tanke på riving og nybygging.

ST 70/18 Publikumsaktivitet Myggen øst for Skur 13
Havnedirektøren innledet kort og styret drøftet deretter saken. Det er enighet om at nåværende
leietaker ikke har klart å skape en forventet publikumsattraksjon. Leietakeren har imidlertid tilbudt seg å
installere ny heis og foreta endringer i driftsopplegget. Leiekontrakten utløper 31.12.2018 og en
fortsettelse av leieforholdet forutsetter at Oslo kommune forlenger tillatelsen til Myggen ut over
årsskiftet. Styret drøftet om leietakeren bør tilbys ny leiekontrakt eller om det er ønskelig med en annen
leietaker. Havnestyrets leder fremsatte forslag om å utsette saken og styret sluttet seg til dette.
Havnestyret fattet følgende vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

ST 71/18 Utbetaling av erstatning til entreprenør pga. avbestilling av oppdrag
ST 72/18 Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS
Eventuelt
Slippen
Styret etterlyste styresak om slippen og havnedirektøren bekreftet at det blir fremlagt en grundig sak til
neste møte. For styret er det viktig at ulike sider med slippen blir belyst, herunder hvilke inntekter Oslo
Havn KF årlig mottar fra charterbåtaktørene.

Studietur til Brussel og Antwerpen
Studieturen blir fra ettermiddag onsdag 28.11.2018 med retur fra Brussel ca. kl. 15:00 fredag
30.11.2018.

