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Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF 
 

Møte nr :  5/2021 

Møte dato:  31.08.2021   kl. 08.00 

Møte sted:  Moss Hotel – den store salen 

 

NB!!Parkering rett nedenfor hotellet. Registrer deres bil nr. i resepsjonen 

for å stå vederlagsfritt på plassen! 

 

Moss havnestyre: 

 

NAVN ROLLER TELEFON E-POST 

Fred Jørgen 

Evensen 

styreleder 915 78 200  Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no 

Terje Turøy nestleder 913 85 414 terje.turoy@politiker.moss.kommune.no 

 

Kristin Lind-

Larsen 

medlem 992 41 585  

 

kristin.lindlarsen@gmail.com 

 

Gretha Kant  medlem 951 49 664 gretha.kant@moss.kommune.no 

Erlend 

Wiborg 

medlem 918 25 858 post@erlendwiborg.com 

Birger 

L.Harveg 

Ansattes 

rep. 

922 04 999 birger@moss-havn.no 

 

Ulf Raab Bruker 

rep. 

911 49 785 ulf.raab@greencarrier.no 

 

    

Mette-Gro 

Karlsen  

varamedlem 905 22 104 mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no 

Anne- Lise 

Gjøstøl 

varamedlem 928 60 375 anlire@online.no   

Trond Valde  varamedlem 906 23 233 trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no 

Jørn Roald 

Wille 

varamedem 922 28 499 jorn.wille@politiker.moss.kommune.no 

Therese 

Bakkevig 

varamedlem 918 07 001 therese.bakkevig@gmail.com 

Freddy 

Rinden 

Ansattes 

rep. 

926 81 447 freddy@moss-havn.no 

 

Jørgen Vogt Bruker rep. 977 596 77 jorgen.vogt@greencarrier.no 

 

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

 

Møtet starter med at presentasjon av Kanalen Brygge. 

 

 

Til behandling foreligger følgende saker: 

 

 

Saker:  Side: 

Nr. 19: Godkjenning av innkalling og saksliste.  - 

Nr. 20: Saker til eventuelt.  - 

Nr. 21: Utkast for høring – forskrift om lokal fartsregulering for fartøyer i Moss.  1 

Nr. 22: Ladefasiliteter og landstrøm – muligheter for vidre drift.  8 

Nr. 23: Orientering statusrapport Værlebrygga syd og Stenakaia  11 

 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv Grete Øyan Moe 

 

Sekretær i havnestyret 

Moss Havn KF 



 

 
 
 

STYRESAK NR. 21/2021: UTKAST FOR HØRING - FORSKRIFT OM LOKAL 

FARTSREGULERING I MOSS KOMMUNE 

 

 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

Havnestyret vedtar at vedlagt utkast til fartsforskrift legges ut til høring med høringsfrist 1. november 

2021. 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

- Kartskisse med skraverte områder som er fartsregulert 

- Forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune – forslag for høring 

 

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 tillagt 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 lovendring fulgte også 

overordnede forskrifter som videreførte nødvendige forskrifter som var fastsatt med hjemmel i 

gammel lov. For lokale fartsforskrifter gjelder denne videreføringen ut 2021. Etter dette må forskrifter 

som skal gjelde vedtas med hjemmel i ny lov. Forskrifter vedtatt av havnestyret i Moss havn med 

hjemmel i denne lov vil kun gjelde for fritidsfartøy. 

 

For Moss kommunes sjøområde er det følgende 4 områder som i dag har fartsregulering gjennom 

forskrift hjemlet i gammel havne og farvannslov og hvor fartsbegrensning må vedtas på ny dersom 

disse skal gjelde også etter inneværende år. Disse 4 områdene er: 

 

- Kambobukta (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-02-06-132) 

- Moss havn (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-02-06-132) 

- Rørvikbukta (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1982-12-02-1736) 

- Evjesund (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1980-06-02-3597) 

 

Se vedlagt kartskisse for oversikt. På denne skissen fremkommer også fartsregulering i innerste del av 

Kurefjorden. Dette området er delt mellom Moss kommune og Råde kommune. Fartsreguleringen her 

del av Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Kurefjorden naturreservat, Råde og 

Rygge kommuner, Østfold (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-04-16-559). Denne 

forskriften berøres ikke av endringer i havne- og farvannsloven. 

 

Departementet vedtok 19. april 2021 i år Forskrift om fartsgrenser på sjøen – FOR-2021-04-19-1214 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-19-1214). Denne forskriften stiller et krav om 

aktsomhet (§2) og gir en spesiell fartsbegrensning på 5 knop som gjelder innenfor 50 meter steder 
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hvor bading pågår eller fra merkebøyer (§3). Forskriften gjelder i tillegg til lokale forskrifter. 

Forskriften gir ingen annen fastsatt fartsgrense for ferdsel til sjøs. 

 

Appen båtfart 

Appen Båtfart er utviklet og lansert av Kystverket. Her kan brukeren laste ned 

en applikasjon på sin telefon, Denne appen vi da gi brukeren en enkel 

mulighet for å finne fartsgrensa på aktuelt sted, og brukeren kan også få 

melding om man kjører for fort i det aktuelle området. Dette er et godt 

hjelpemiddel som bidrar til å holde oversikt over gjeldende fartsgrense. Input 

til appen bygger på regler vedtatt gjennom forskrifter. Les mer om appen Båtfart på denne siden:  
https://www.kystverket.no/sjovegen/batfart/ 
 

 

Mottatte innspill 

Moss havn har de siste månedene mottatt to henvendelser knyttet til fartsregulering. 

 

Det ene innspillet omfatter Bevøysundet. Dette er et smalt sund som 

strekker seg mellom Bevøya og nordspissen på Jeløya. Henvendelsen peker 

på at det ikke lenger er fartsregulering og at det i dette området og at høy 

fart på noen båter kan sette padlende og andre saktegående båter i fare. 

Sundet er også relativt smalt med ca 80 meter på det smaleste. Lengden på 

sundet er ca 1/3 nautisk mil. 

 

 

Det andre innspillet omfatter Larkollsundet som strekker seg mellom fastlandet 

ved Larkollen og øyene Kollen og Eldøya utenfor. Henvendelsen peker på stor 

økning i antall fritidsbåter og at det også er blitt høyere fart de siste årene. 

Sundets bredde varierer fra ca 400 til ca 600 meter og lengde fra sør til nord er ca 

1,1 nautisk mil. 

 

 

 

Nabokommuner 

På vedlagte kartskisse (vedlegg 1) viser de fartsreguleringer som gjelder for kommunene rundt Moss 

kommune.  

 

Kommunene nord for Moss (Vestby og Frogn) har, i tillegg til spesielle reguleringer for ulike 

områder, en generell 5 knops fartsgrense som gjelder innenfor en avstand av 150 meter fra land eller 

øyer langs hele kommunens kystlinje. Vestby kommune har gjort vedtak som ikke viderefører sin 

spesielle 5 knops fartsgrense, men kun forholder seg til sentralt vedtatte regler. 

 

Kommunene vest for Moss (Horten, Tønsberg, Holmestrand) har tilsvarende regulering hvor 5 knop er 

høyeste tillatte hastighet innen 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten. 

 

Råde kommune sør for Moss har ingen gjeldende fartsgrenser. 

 

 

VURDERINGER: 

Det er behov for å vedta ny forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune.  I den forbindelse 

mener administrasjonen det er fornuftig å samle alle reguleringer gjennom èn forskrift og vedta denne 

samlet. Etter vedtak i denne sak legges forslaget ut på høring for så å vedtas endelig på et senere møte. 

Dette må gjøres i løpet av 2021. 

 

Fartsregulering i nærmere definerte områder 

De 4 områdene som i dag har begrenset fart til 5 knop foreslås videreført gjennom tilsvarende 

regulering som dagens. Områdene er i trange farvann hvor det er behov for å regulere fart av hensyn til 
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å opprettholde en sikker ferdsels til sjøs. Dages regler er godt innarbeidet, og det er fornuftig at de 

videreføres. Dette vil gjelde for: 

 

- Kambobukta 

- Moss havn 

- Rørvikbukta 

- Evjesund 

 

Det er videre gjort vurdering av de to områdene hvor Moss havn har mottatt henvendelser om 

fartsregulering. I tillegg har administrasjonen gjort farvannet ellers med tanke på å andre områder som 

bør inkluderes i dette forslaget til forskrift. Vurderingen er gjort både ved kartstudier og gjennom 

fysiske befaringer. 

 

For Bevøysundet sin del vurderes det som fornuftig å sikre en fartsbegrensning. Gitt at fartsforskriften 

vil inneha en generell fartsbegrensning x meter fra land (se senere i saken) vil Bevøysundet i sin helhet 

bli omfattet av dette og det er derfor ikke nødvendig å inkludere sundet som et eget område. 

 

Larkollsundet er et større sund med mye trafikk om sommeren. Både hensyn til trafikk «lokalt» i 

sundet og gjennomgående båttrafikk skal vurderes. Samlet sett mener administrasjonen at en generell 

fartsbegrensning (se vurdering under) vil gi en regulering som ivaretar hensynene på beste måte. 

 

Generell fartsbegrensning i hele sjøområdet 

Fritidsbåter både bør og må vise spesiell aktsomhet ved ferdsel nært land. For høy fart øker farten for 

farlige situasjoner, både for enkeltfartøyer og situasjoner mellom fartøyer og andre som ferdes til sjøs.  

Administrasjonen mener det bør innarbeides en generell fartsbegrensning i Moss kommune på samme 

vis som det i dag gjelder for våre nabokommuner i nord og vest. 

 

For å sikre en mest mulig enhetlig fartsgrense mener administrasjonen at fartsbegrensninger settes til 5 

knop.  

 

5 knops grense må gjelde for en gitt avstand fra land. I denne forbindelse er følgende avstander 

vurdert: 

 

 

Avstand Vurdering 

50 meter fra land 50 meter er grensa som er satt i sentral forskrift som avstand til 

badende og merkebøyer. Det vil være en fordel om det er færrest 

mulig avstandsangivelser å forholde seg til for de sjøfarende og det 

taler for dette alternativet.  

 

Administrasjonen mener 50 meter er for lite for å tjene sin hensikt. 

Og gitt at nabokommuner opprettholder sine avstander i generelle 

fartsregler vil det uansett være flere enn ett alternativ på avstand å 

forholde seg til.  

100 meter fra land Denne avstand gjelder for kommunene vest for oss. Dette gir et belte 

langs land med begrenset fart hvor andre «myke sjøfarende» (roende, 

padlende ol) ferdes. 

150 meter fra land Denne avstand gjelder for kommunene nord for oss. Dette gir noe 

større belte langs land, sammenlignet med alternativet over, med 

begrenset fart hvor andre «myke sjøfarende» (roende, padlende ol) 

ferdes. 

 

Samlet mener administrasjonen at det bør innarbeides en regel i ny forskrift som begrenser høyeste 

tillatte hastighet til 5 knop 150 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten i hele 

kommunens sjøområde. 
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Høring 

Høringsbrev utarbeides og publiseres på våre nettsider www.moss-havn.no. I tillegg sendes det direkte 

til følgende institusjoner som høringsinstans: 

- Kommune og nabokommuner 

- Øst-politidistrikt 

- Kystverket 

- Redningsselskapet 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Fartsregulering innføres for å bedre sikkerheten til sjøs. Uønskede hendelser til sjøs medfører ofte 

negative konsekvenser for miljøet. Spesielt ved forlis. Saken har gjennom dette positive miljøeffekter. 

 

 

KONKLUSJON: 

Forslag til forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune ivaretar de behov for regulering som 

Moss havn KF i dag ser som viktige for fremtiden. Forslaget bør legges ut til høring og eventuelle 

høringsinnspill vurderes innarbeidet til et endelig forslag som fremmes for vedtak i havnestyret i et 

senere møte. 
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Vedlegg 1 - kartskisse: 

Utskrift fra kystinfo.no med merket ut fartsrestriksjoner i sjø (skravert rødt) 
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Høringsutkast - Forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune 
 

Fastsatt av havnestyret i Moss Havn KF x. måned 2021 med hjemmel i vedtekter for Moss Havn KF og  
LOV-2019-06-21-70 (havne- og farvannsloven) § 8  

________________________________________________________________________________ 

Vedtatt:   x. xx 2021 

Ikrafttredelsesdato:  1. januar 2022 

Gjelder for:   Moss kommunes sjøområde 

Hjemmel:   Lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 §8 

________________________________________________________________________________ 

 
§ 1 Formål: 
Lokal fartsregulering er nødvendig i deler av kommunens farvann. Formålet med denne forskriften er 
å regulere fart spesielt der hvor øvrig regelverk ikke gir spesiell fartsregulering.  

 

§ 2 Virkeområde: 
Forskriften gjelder for fritidsfartøy. 

Forskriften gjelder i tillegg til sentral forskrift.  

Forskriften gjelder innenfor 150 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten i 
Moss kommune 

Forskriften gjelder for følgende områder 

a) Evjesund, i hele Evjesund innenfor linje pekende rett øst fra sort stake N 59° 21.562 Ø 10° 
39.502 – N 59° 21.561 Ø10° 39.648 

b) Rørvikbukta, i hele Rørvikbukta innenfor en rett linje fra Taterberget N 59° 19.146 Ø 10° 
40.744 til det sydvestligste punkt på Kråke N 59° 19.235 Ø 10° 40.533 

c) I Moss havn avgrenset i sør av en rett linje fra foten av moloen i vest i Fiskebåthavn N 59° 
25.750 Ø 10° 38.799 og sørøst til sørspissen av Moss havns sydligste kai Klakken N 59° 25.487 
Ø 10° 39.404, og avgrenset i nord av en rett linje fra Rossnestangen N 59° 26.791 Ø 10° 
39.524 og rett øst til fastlandet på andre siden N 59° 26.790 Ø 10° 40.091 

d) Kambobukta, i hele Kambobukta innenfor en rett linje fra det sørligste punkt på Stykkås N 
59° 28.580 Ø 10° 41.179 og til det nordligste punkt på pynten ved innløpet til Kambobukta N 
59° 28.467 Ø 10° 40.974 

 
§ 3 Fartsbegrensning 
5 knop er høyeste tillatte fart innenfor farvann angitt i i §2 3. avsnitt og som er listet opp i §2 4. 
avsnitt. 
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§ 4 Dispensasjon 
Havnesjefen kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare gis etter 
begrunnet søknad. Dispensasjonen kan videre bare gis i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at 
det ikke oppstår skade, eller fare for skade, på personer, materiell eller omgivelser ved en 
dispensasjon. 

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. 

 

§ 5 Straff 
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 
lov 21. juni 2019 nr 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 52 for så vidt overtredelsen 
ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 

 

§ 6 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. 

Tidligere forskrifter: 

1. FOR 2007-02-06-132 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr 3 og 482, Moss kommune, 
Østfold 

2. FOR 1980-06-02-3597 om fartsbegrensning i Evjesund, Rygge kommune, Østfold 

3. FOR 1982-12-02-1736 om fartsbegrensning i Rørvikbukta, Rygge kommune, Østfold  

Er fra samme dato endretopphevet gjennom: 

 FOR 2021-01-19-1214 Forskrift om fartsgrenser på sjøen 

 FOR 2021-04-21-1205 Forskrift om ikraftsetting av forskrift 25. november 1999 nr 1234 om 
opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning gitt av Sjøfartsdirektoratet. 
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STYRESAK NR. 22/2021: LADEFASILITETER OG LANDSTRØM – MULIGHETER 

FOR VIDERE UTVIKLING 

 

 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

Havnestyret ber havnesjefen arbeide videre med utvikling av ladeinfrastruktur og landstrøm. 

Havnestyret er positiv til å samarbeide med andre aktører i dette arbeidet. 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

- Ingen 

 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Øystein Høsteland Sundby 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

I styremøte 3/2021, den 13. april i år, orienterte havnesjefen fra møte som var avholdt med Plug og 

hvilke muligheter som kan komme gjennom et samarbeid med Plug. 

 

Plug er har utspring fra Bergen. Plug Holding er eid av BKK og de arbeider for å gjøre landstrøm 

tilgjengelig slik at skip som ligger til kai kan stanse motorene og fjerne luftforurensingen fra skipet. 

Mer informasjon om Plug finnes på www.plugport.no. Plug sitt engasjement i havner gjøres gjennom 

deleide selskaper hvor Plug på lokal havn deler eierskapet. De er per nå etablert med tre slike 

selskaper i tre havner: 

- Bergen 

- Ålesund 

- Nordfjordeid 

 

Administrasjonen har siden orienteringen i april-møtet hatt en videre dialog med Plug. I denne 

prosessen er det særlig snakket om to området hvor Plug og Moss havn kan finne synergier i et 

samarbeid. Dette er: 

- Leveranser av landstrøm til skip (gjennom allerede etablert landstrømanlegg) 

- Leveranser av ladestrøm til fritidsbåter og mindre arbeidsbåter (gjennom etablering av nytt 

anlegg) 

 

Oppsummerende om de to områdene 

 

Landstrøm til skip 

Moss havn fikk i 2019 etablert landstrømanlegg på 2 x 500 kW for leveranser til skip som anløper 

containerkai og klakken. Anlegget var den gang det første på containerkai i Oslofjorden og ble etablert 

med støtte fra Enova. Dessverre har det enda ikke vært i brukt da ingen anløpne skip har tatt den 

nødvendige investeringen som skal til for å kunne koble seg på landstrøm.  

 

De siste årene har ytterliggere to havner i Oslofjorden etablert landstrømanlegg på containerkai, og 

alle havnene arbeider sammen i et felles prosjekt for å kartlegge behov og motivere for flere anlegg. 

Gjennom dette vil havnene motivere og gjøre det mer lønnsomt for redere å gjøre sin del for å kunne 

koble seg på. Dette arbeidet har fremdrift og i løpet av de neste årene vil enda flere anlegg bli etablert 

på land.  
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For at anlegget vi har etablert skal kunne fungere best mulig over lang tid i drift må driftsrutiner 

videreutvikles og det samme gjelder også kommersielle forhold og administrative rutiner.  

 

Ladestrøm til fritidsbåter og mindre arbeidsbåter. 

Fritidsbåter leveres nå med elektriske motorer. Dette er et marked som er i tidlig fase og flere aktuelle 

modeller er ventet de kommende årene. Moss havn har for 2022-sesongen inngått avtale med Kruser 

om å tilgjengeliggjøre to plasser i kanalen for deres elektriske båter. Se www.kruser.no for nærmere 

om dette. For å gjøre elektriske båter aktuelt for fritidsbåtmarkedet må infrastruktur for lading 

etableres og Plug jobber med å etablere muligheter for hurtiglading etter mal fra slik vi kjenner det for 

veitrafikk. 

 

Det er også mulig i dag å få levert mindre arbeidsbåter med elektriske motorer og tilhørende 

batteripakker. Markedet av leverandører og materiell har startet på en utvikling som mange spår vil 

vokse raskt. Moss havn har for øvrig startet arbeidet med å søke etter aktuelle muligheter for å erstatte 

våre fossildrevne båter med elektrisk arbeidsbåt.  

 

Plug/BKK har diskutert mulighet for å etablere hurtigladestasjon for fritidsbåter og mindre 

arbeidsbåter i kanalen i Moss. Gjerne i kombinasjon med bil-lading for å utnytte infrastruktur 

(installasjoner) gjennom heler året. Se også artikkel i Moss Avis fra 27. april 2021. https://www.moss-

avis.no/tror-tiden-er-moden-for-ladestasjoner-for-elbater/s/5-67-1288184. Med vår beliggenhet kan vi 

spille en viktig rolle i oppbygging av ladenettverk for fritidsbåter. 

 

Ladestrøm og landstrøm til sjødroner og ferger (Moss-Horten) er etablert i egne anlegg og ikke aktuelt 

for vurderinger som gjøre i denne saken. 

 

 

Plug Holding as ønsker at vi ser nærmere på muligheter for å etablere felles selskap i Moss etter 

modell slik som de har samarbeid med andre havner i Norge. 

 

VURDERINGER: 

Moss havn ser frem til å få tatt i bruk landstrømanlegget som allerede er etablert. Administrasjonen 

mener arbeidet som gjøres sammen med de andre oslofjordhavnene vil gjøre det attraktivt for redere å 

gjøre nødvendige investeringer om bord. Når anlegget blir tatt i bruk vil det være behov for å 

videreutvikle både driftsmessige rutiner og kommersielle og administrative forhold. Det vil 

forhåpentligvis også komme et tidspunkt hvor videre utbygging av anlegg også vil bli aktuelt. 

 

Når det gjelder ladeinfrastruktur for fritidsbåtmarkedet og mindre arbeidsbåter vurderer vi muligheten 

som moden for å gjennomføre en slik etablering i Moss. Spesielt om det er mulig å kombinere et slikt 

anlegg med ladeanlegg for biler på Alfabrygga vil det gi prosjektet flere muligheter for bruk og 

inntekter. 

 

Gjennom et samarbeid med aktør som Plug Holding vil Moss havn kunne dele på risiko og får tilgang 

til kompetanse, rutiner og betalingssystemer som er etablert for å få velfungerende anlegg for levering 

av strøm. Moss havn har i dag ikke nødvendig kompetanse på alle disse områdene. Per i dag tilbyr vi 

landstrøm til fritidsbåter gjennom betaling av havneleie på betalingsautomat. Strøm til bobilgjester er 

inkludert i døgnleie. Energistasjon for havneutstyr ellers (dieselstasjon) drives av ekstern aktør inne på 

havna som har tilgang til areal via en leiekontrakt for sitt tankanlegg.  

 

Ved å gå inn i et samarbeid som Plug søker muligheter for i Moss vil vi praksis gjøre energitilbud 

(strøm) tilgjengelig etter samme prinsipper som vi i dag har gjort for fossilt drivstoff.  

 

Vedtektene for Moss havn KF åpner for at foretaket kan engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der 

det er fordelaktig og hensiktsmessig for Moss kommunes havnevirksomhet. Moss havn KF kan også 

på vegne av Moss kommune delta på eiersiden i andre selskaper. Administrasjonen mener temaet som 

omhandles i denne saken faller inn under de formål og hensikter som er beskrevet her. 
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Administrasjonen kjenner per i dag ikke til andre aktører som er etablert i dette markedet, men vil 

sjekket ut dette nærmere. 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Effektiv drift og utvikling av anlegg som kan levere landstrøm og strøm for å lade fremdriftssystemer 

vil erstatte tilsvarende bruk av fossilmotorer. Det vil føre til reduserte utslipp, lavere støy og være 

positivt for miljøet. 

 

KONKLUSJON: 

Videre utvikling av landstrøm og ladestrøm er viktig for fremtiden. Moss havn har en god posisjon for 

å etablere og videreutvikle anlegg både for godstrafikk, mindre arbeidsbåter og fritidsbåtmarkedet.  

Av hensyn til kompetanse og kapasitet i Moss havn KF er det hensiktsmessig å søke partnere som kan 

være med på en videre utvikling. 
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STYRESAK NR. 23/2021: STATUS VÆRLEBRYGGA SYD OG STENAKAIA – 
RAPPORT 

 

 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 
Havnestyret tar rapport om status Værlebrygga syd og Stenakaia til orientering 
 
 
DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

- Værlebrygga syd og Stenakaia – kapasitetsvurdering og kostnadsestimat for rehabilitering.  
Vedlegget er unntatt offentlighet – Offl. §13 jfr Fvl §13.1 pkt 2 
Vedlegget sendes havnestyrets møtende representanter i egen e-post. 

 

SAKSUTREDNING: 
 
SAKSBEHANDLER: Erik Gressløs og Øystein Høsteland Sundby 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I vårt arbeid med oppdatering av tilstand på anlegg for å verifisere status og gjennomføring av 
vedlikeholdsplan er det nå utarbeidet en tilstandsrapport for Værlebrygga syd og Stenakai, Gjennom 
denne rapporten er det gjort en ny kapasitetsvurdering på de to kaianleggene og utarbeidet et 
kostnadsestimat for rehabilitering. Rapporten følger vedlagt. Siden rapporten inneholder 
kostnadsestimater, er vedlegget unntatt offentlighet. Offentliggjøring av disse estimatene vil potensielt 
skade virksomhetens posisjon i fremtidige forhandlinger. 
 
Rapporten konkluderer med at det bør igangsettes rehabilitering i løpet av det kommende året for å 
forhindre at skader får utvikle seg og kapasiteten reduseres ytterliggere. Hvis så skulle skje vil 
kostandene for en rehabilitering på et senere tidspunkt øke ytterliggere.  
 
For Værlebrygga er det mye bom i bjelker og på dekket. Det er tap av armerings tverrsnitt og 
bakveggen har noe oppsprekking i toppen noen steder. Bakvegg og pilarer er ellers i god stand ut fra 
det som kunne observeres over vannlinjen. 
 
Stenakaia har noe bom i underkant av bjelker. I dekket er det betydelig med bom og dekkarmeringen 
har tap av armerings tverrsnitt. Det er både stålspunt og trespunt under selve kaien. Stålspunten er i 
god stand. Trespunten er fremdeles hel, men det er vanskelig å en resterende levetid. Dersom kaien 
skal rehabiliteres bør trespunten erstattes. 
 
Rapporten angir estimater for kostnadsrammer knyttet til rehabilitering av hver av kaiene. 
 
Regulering av belastning 

I 2017 gjennomførte vi kapasitetsberegninger som grunnlag for belastningsplan. Belastningsplanen ble 
den gang iverksatt som styrende dokumentasjon og i rutiner for alle som opererer på havneområdet. 
Dette skal sikre at belastningen er på forsvarlig nivå. Å unngå overbelastning er viktig, ikke minst 
fordi slike konstruksjoner som kai og kaidekke blir svekket ved store belastninger. 
 
Nordre del av Værlebryggen ble rehabilitert i 2009. 
 
 
 
Tidligere rapporter og reparasjoner/vedlikehold 
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Status på Klakken er tidligere vurdert og i 2020 ble det gjennomført arbeid på denne kai som 
forsterket kapasiteten og forlenget levetiden. Det er tidligere orientert om dette prosjektet. 
 
Det ble gjennom 80- og 90-tallet og tidlig på 2000-tallet gjennomført en rekke tilstandsvurderinger av 
kaiene i Moss havn. I august 2005 ble alle kaiene i Værlebukta undersøkt og vurdert. Denne 
undesøkelsen påpekte et betydelig behov for reparasjon på flere av kaiene hvor det var til dels store 
skader på nordre del av Værlebrygga og tilstøtende ro-ro rampe som ble bygd i 1968. Den gang forelå 
det planer om en videre havneutvikling om innebar utfylling av indre del av Værlebukta. I 2007 ble 
det fremlagt en geoteknisk vurdering som frarådet en slik utfylling inn mot Værlebrygga og gjennom 
det ble behovet for vedlikehold og reparasjoner da aktualisert. En rapport for med tilstandsvurdering 
av nordre del av Værlebrygga med tilstøtende ro-ro fasiliteter ble laget senere i 2007 og presentert 
havnestyret gjennom melding i møte nr 6/2007.  
 
Gjennom styresak 2/2008 ble det vedtatt å gjennomføre rehabilitering av Værlebrygga og arbeidet ble 
gjennomført. 
 
VURDERINGER: 
Tidligere planer om havneutvikling og byutvikling på områdene som rapporten vedlagt denne saken 
omhandler er blitt endret og skjøvet ut i tid. Området er en del av opsjonsavtalen som Moss havn har 
med Sjøsiden Moss as, men det er ikke noen klar plan fra Sjøsiden Moss as på tidsaspektet for 
utvikling av det aktuelle området. Det er sannsynlig at det vil ta mange år før området vil bli 
transformert i tråd med intensjonene som ligger i nevnte opsjonsavtale. 
 
Moss havn bruker begge kaier som er omfattet i vedlagte rapport som havneområde inntil Sjøsiden 
Moss velger at de vil tiltre sin opsjon. Vi må derfor vurdere behov for rehabilitering for en sikkert 
bruk av anlegg og arealer også fremover. Våre foreløpige vurderinger er at dagnes havneområde bør 
vedlikeholdes på en slik måte at det kan holdes åpent og brukes, i det minste til havnevirksomhet som 
ikke krever høy bæreevne. Ro-ro trafikk er eksempel på slik virksomhet. 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2022 er det naturlig at tiltak innarbeides og at det i den 
sammenheng utarbeides en hensiktsmessig plan for dette. 
 
MILJØKONSEKVENSER: 
Blir aktuelt når tiltak skal vurderes. 
 
 
KONKLUSJON: 
Rapporten viser at det er behov for å gjøre tiltak for å sikre kapasitet og videre bruk av de aktuelle 
anleggene. Administrasjonen gjør vurderinger og vil komme frem med forslag til gjennomføring. 
 

12


	Insert from: "Alle saker møte nr 5 2021.pdf"
	Insert from: "Høringsutkast - Forskrift om lokal fartsregulering for fartøyer i Moss kommune med generell fartsbegrensning 100 meter.pdf"
	Høringsutkast - Forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune
	§ 1 Formål:
	§ 2 Virkeområde:
	§ 3 Fartsbegrensning
	§ 4 Dispensasjon
	§ 5 Straff
	§ 6 Ikrafttredelse




