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Vår.ref. 21/94 - 5 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 
Møte nr.   5/2021 
Møtedato:   31.08.2021 kl. 08.00 
Møtested:   Moss hotell 
 
Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen  

Av utvalgets medlemmer/ 
varamedlemmer møtte:  

Fred Jørgen Evensen (styreleder)  
Terje Turøy (nestleder) 
Gretha Kant (medlem) 
Erlend Wiborg (medlem) 
Kristin Lind-Larsen (medlem)   
Ulf Raab (bruker repr.)   
 
Forfall: Birger L. Harveg (ansattes repr.) 
     
Som varamedlem møtte: Freddy Rinden (ansattes repr.) 
            

Fra havneadministrasjonen møtte:   
 
Havnesjef Øystein H. Sundby 
Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs 
Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen 
Sekretær Liv Grete Øyan Moe  
        
        
Møtet ble satt klokken 08.00 

Det ble først holdt en informativ presentasjon om Kanalen Brygge as og planer for utvikling av 
området som selskapet eier av Øystein Høsteland Sundby, Arne Christian Skard og Hans Olav 
Bjerketvedt. 

Til behandling foreligger følgende saker: 

Saker  
Nr. 19: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Vedtatt uten kommentarer 
Nr. 20: Saker til eventuelt 
Vedtak: Ingen saker til eventuelt 
Nr. 21: Utkast for høring – forskrift om lokal fartsregulering for fartøyer i Moss 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret vedtar at utkast til fartsforskrift legges ut til høring med 
høringsfrist 1. november 2021.  

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken. 
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Spørsmål og innspill ble diskutert og vurdert. 
Følgende innspill ivaretas av administrasjonen i videre prosess: 
- Høringsbrev adresserer spesielt alternativer med 50 meter, 100 meter og 
150 meter for 5 knops grense. 
- Administrasjonen promoterer høringen på nettsider, Facebook og med 
pressemelding for å søke å nå flest mulige interessenter 
 

Vedtak: Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Sak nr. 22: Ladefasiliteter og landstrøm – muligheter for videre drift. 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret ber havnesjefen arbeide videre med utvikling av 
ladeinfrastruktur og landstrøm.  
Havnestyret er positiv til å samarbeide med andre aktører i dette arbeidet.  

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken og innspill ble diskutert. 
 

Vedtak: Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Sak nr. 23: Orientering statusrapport Værlebrygga syd og Stenakaia 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret tar rapport om status Værlebrygga syd og Stenakaia til 
orientering. 
 

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken. 
 
Erlend Wiborg stilte spørsmål om det er riktig at vedlegget er UO.  
Styreformann Fred Jørgen Evensen foreslår at saken sendes tilbake for en 
juridisk betraktning av dette.  

Vedtak: Forslaget til styreformann ble enstemmig vedtatt og saken sendes tilbake 
for å få en juridisk betraktning av at dokumentet i saken ble holdt UO. 

 

 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/ISPS/avvik 
• Informasjon angående  
• Statistikk sykefravær 
• Statistikk teus og tonnasje 
• Statistikk anløp, bobilplass og gjestehavn 
• Årsrapporten 2020 – vedtatt i kommunestyret i møte i juni 
• Anken fra Engene er avvist 
• Flytende kai; prosjektet arbeider fortsatt med finansiering 
• Regulering lagerbygg syd 
• Status nytt kontorbygg  
• Dronehavn – byggetillatelse politisk 18. oktober  
• Bane Nor utsettelse – ikke mottatt noe formelt fra Bane Nor 
• Havnekonferansen i Kristiansand 
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Møtet ble hevet kl. 11.00 

 
Neste havnestyremøte holdes den 12.10.2021 kl. 08.00. Nærmere innkalling med møtested blir sendt. 

 
 
 
 
 
 
Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 

Liv Grete Øyan Moe Protokollen sendes for elektronisk signering 
Visma.sign. 

sekretær 
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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