ANDØY HAVN KF
ÅRSBERETNING
2017

RISØYHAMN BÅTBYGGERI BLE ETABLERT I 1907.
TOTALT BLE DET BYGGET 130 BÅTER HER!!
DEN FØRSTE VAR EI KLINKBYGGET SKØYTE PÅ 24 FOT.
"HAVBLIKK" BLE DEN SISTE.
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HAVNESTYRETS SAMMENSETNING.
F.o.m. 03.10.2016:
Medlem

Varamedlem

Leder
: Andreas Haugen
Nestleder : Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
Medlem : Odd Arne Mikkelsen
Medlem : Magnar Haraldsvik
Medlem : Tone Fredriksen
Medlem : Sylvi Beate Sørensen
Medlem : Jonni Helge Solsvik (ordfører)

Knut A. Nordmo (varaordfører)
Eva Asperheim
Eirik Norvoll
Monica Amsen Åsen
Eva Andreassen
Geir Maan
Sigmund Røsnes

ADMINISTRASJONEN:
Havnesjef : Håkon Strand
Havneleder : Odd Bernt Mevold
Styret har hatt tre møter i 2017 og behandlet 20 saker.

ANDØY HAVN KF
2017 er andre hele driftsåret for Andøy Havn KF som eget foretak. Som for 2016 har
utfordringene også for 2017 vært store, men overkommelige på tross av meget anstrengt
økonomi.

HAVNENE
ANDENES HAVN
I Andenes havn har man for 2017 hatt normal aktivitet på sjøsiden. Det var kalkulert med
noe lavere aktivitet sommertid da det var annonsert fra ATC om liten øvingsaktivitet med
militær deltakelse. Dette igjen gjør utslag på regnskapet for Andøy Havn KF.
På landsiden ser vi en akselererende interesse for arealene i havna samt fortsatt
tilstedeværelse. Sjøanlegget AS har revet deler av gammel fiskemottak og bygget nytt.
Det har meldt seg to aktører som begge har behov for mer enn 20 mål tomt hver, et anlegg
for landbasert lakseoppdrett og et anlegg for langtidslagring av levendefisk (hvitfisk).
I tillegg har Hvalsafari AS bygget ny kai.
Også for 2017 var det stor deltakelse under vinterfisket både av lokal - og gjesteflåte. I tillegg
har fiskeribedriftene tatt i mot levendelagret torsk fra andre regioner etter at
hovedsesongen var over.

2

Kystverkets storprosjekt i Andenes havn har ikke vært like høyt oppe på agendaen hos de
sentrale politikere som hos de lokale. Det ble heller ikke satt av midler for oppstart i 2018
gjennom statsbudsjettet, men vi er ukuelige optimister!!
Det arbeides med å få til etablering av ei bunkersbrygge for fiske - og fritidsflåten på
nordsiden av Andenesfisk AS sitt anlegg. Dette er et prosjekt hvor man prøver å få til et
samarbeide med Andøy Havn KF, Andenes Havneservice As og Andøy fiskarlag.
Det ble søkt til Kystverket den 23.11.2017 om tillatelse til etablering av bryggen. Positivt
tilbakesvar er mottatt.

BLEIK HAVN
Bleik havn ser ut til, sakte men sikkert, å få større aktivitet både innen fiskeri - og
fritidsflåten. På sikt har vi en utfordring med flytebryggeanlegget som ligger i et urolig
område i havna og har en del slitasje.
NORDMELA HAVN
Nordmela havn er populær for gjesteflåten som ønsker å drive skreifiske om vinteren/våren i
tillegg til at det er en god havn å drive blåkveite - og hysefiske ut fra.
På grunn av stor etterspørsel etter liggeplasser har Andøy Havn KF jobbet med å få tilskudd
fra Kystverkets post 60 midler som er forbeholdt fiskerihavner.
I 2017 fikk Andøy Havn KF et tilskudd stort kr. 500.000.- fra Kystverket til etablering av
flytebrygge på ca. 40 meter. Kontrakt for levering av bryggen er signert med Vik Ørsta AS
som leverandør og montør av denne. Leveres mars 2018 for etablering i uke 15.
SKJOLDEHAMN
I Skjoldehamn har Andøy kommune ei kai som i løpet av mange år har ligget "brakk", kun
benyttet èn gang i 2017 til skiping av tømmer. Ellers så er det vel bare Andøy Fjordfiske AS
v/Asgeir Andreassen, som har fått benytte kaia mot at de har hatt ettersyn med den.
Havnesjefen har vært i dialog med rådgiver for Nordland fylkeskommune, Eirik Stendal, for å
få sjekket ut at det ikke ligger føringer på et evt. salg av kaia. Tilbakesvar var at der er ingen
gyldige føringer på kaia i forhold til tilskuddet som ble gitt i sin tid fra Fylkeskommunen. Fra
Kystverkets side er det heller ingen føringer. Kaia kan benyttes fritt etter kommunens ønske
inklusiv salg.
Andøy Havn KF mener at kommunen med fordel kan legge ut kaia for salg.
RISØYHAMN HAVN
Andøy Havn KF har ingen anlegg i Risøyhamn, men er allikevel ansvarlig for at området i og
rundt farleden er i orden og trygt for seilas.
Th. Benjaminsens private kai har stor aktivitet både med hurtigruteanløp, skiping av både
torvstrø og sand og annet gods.
Det er også oppstått behov for tømmerkai i Risøyhamn. Th. Benjaminsen AS planlegger
etablering av slik kai.

3

DVERBERG HAVN
I Dverberg havn er det liten fiskeriaktivitet, men tross det så er behovet absolutt til stede for
å beholde denne aktiviteten slik at man kan utnytte de ressurser som fins i Andfjorden.
I 2017 reparerte Kystverket stormskade på sørmoloen samt noe skade ved den kommunale
kaia.
På sikt er det behov for bedre kaianlegg / fiskemottak enn det som er der i dag.
Havna benyttes også mye av fritidsflåten.

ØKONOMI
2017 er andre hele driftsår for Andøy Havn KF. På tross av et dårlig grunnlag som vi dro med
oss fra 2015 (- kr. 1.140.805.-), så har Andøy Havn KF klart å snu driften til et positivt resultat
i 2017.
Inntektstall for skipstrafikken.

Anløpsavgift
Kaivederlag
Totalt

kr. 230.295.kr. 390.309.kr. 620.604.-

Regnskap 2017 fordelt pr. enhet:

Flytebrygger
Allmennkaier
Andenes fergekai
Administrasjonens drift

Inntekter
kr. 761.323,92
kr. 979.248,71
kr. 213.646,52
kr. 1.057.451,30

Utgifter
Resultat
kr. 353.242,37 + kr. 408.081,55
kr. 285.684,35 + kr. 693.564,36
kr. 51.127,57 + kr. 162.518,95
kr 2.139.269,33 - kr. 1.081.818,03

Ser man på administrasjonens drift, så er resultatet fra 2016 (- kr. 1.297.564,98) til 2017
(- kr. 1.081.818,03) en forbedring på kr. 215.746,95.
Resultat for driftsåret 2017 (2. driftsår):
Driftsåret 2017 endte opp med et mindreforbruk på kr. 160.495,16.
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Årsberetningen forutsetter fortsatt drift og det er etter styrets kjennskaper ingen forhold
etter regnskapet for 2017 som har betydning for Andøy Havn KF sin stilling og resultat.
Styret bekrefter grunnlag for fortsatt drift.
Årsberetningen oversendes revisor og Andøy kommunestyre.

Andenes den ................ 2018

............................................... ............................................. ...............................................
Andreas Haugen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen Odd Arne Mikkelsen

.............................................. .............................................. ................................................
Magnar Haraldsvik
Tone Fredriksen
Jonni H. Solsvik

.............................................
Sylvi Beathe Sørensen
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