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Vår.ref. 22/79 - 3 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 

Møte nr.   4/2022 
Møtedato:   2. september 2022 – kl. 08:00 
Møtested:   Stengata 1   
 
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)   
Freddy Rinden (ansattes repr.) 
Ulf Raab (bruker repr.)   

 
Forfall: ingen 

 
 

Fra havneadministrasjonen møtte:   

 

Havnesjef Øystein H. Sundby 

Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs 
Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen 
        
Møtet ble satt klokken 08.05 

Yngvar Trandem i MNU orientere om Intermodal togterminal i Mosseregionen – Vestby. 

Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: 

Meldinger:  

Nr. 3: Prisliste for bruk i Moss Havn 2023  

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. orienterte om saken som ble tatt til etterretning.  
Innspill om å eventuelt ikke øke pris på gjestehavn- og bobilparkering. 
Administrasjonen gjør vurderinger inn i budsjettprosessen for 2023. 

Saker  

Nr. 12: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møtebehandling: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste 

Nr. 13: Saker til eventuelt 

Møtebehandling: Ingen saker til eventuelt. 

Nr. 14: Prosess operatørkontrakt containerterminal Moss havn. 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret støtter vurderingene i saken og ber havnesjefen komme 
tilbake med en sak om endelig vedtak til prosess i 2022. 

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken. 
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Ulf Raabs habilitet i denne prosessen/saken ble tatt opp til vurdering av 
styret. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt at Ulf Raab er inhabil i denne prosessen/saken og 
videre behandling i styret. Ulf Raab forlot møte ved saksbehandling av 
saken. 
 
Enstemmig vedtatt som innstilt. 
 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/ISPS/RUH (Rapport om Uønsket Hendelse) 

• Statistikk pr august for sykefravær, TEU/Tonn, antall anløp i havneområdet, snitt løft pr. time i 
kranoperasjon, besøkende gjeste- og bobilhavn 

• Dronehavn og sjødroner 

• Lagerbygg Syd 

• Prosjekter, gjeldende og nye i prosess 
 

 
Møtet ble hevet kl. 10.32 

 
Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1, 17. oktober kl. 08:00. 

 
 
 
 
Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 

Line Håkensen     Protokollen sendes for elektronisk signering 
Visma.sign. 
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 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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