DRAMMEN HAVNESTYRE
Ark.nr. 022.52/11
-/vs

Protokoll
Tid: Mandag 13. februar 2012 kl 08:00
Sted: Maritim Storstue

Til stede:

Johan Baumann
Søren Falch Zapffe
Hege Gunnerud
Heidi Grundvig
Masud Gharahkhani
Berit Narverud

Fra administrasjonen:
Einar Olsen
Ivar Vannebo
Jarle N. Hansen
Vibeke Skavold
Johan Baumann ønsket velkommen til møtet.

Sak 01/12 Protokoll fra styremøte 14.11.2011
Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollen fra 14.11.2011.
Kommentar til sak 38/11:
Søren Falch Zapffe kom med en kommentar til havnedirektørens offentlige utspill ifm KVU
da det ikke først var blitt forankret i havnestyret. Dette da havna skal utvikle seg i tråd med
eiernes kommuneplaner.

Sak 02/12 Status
Administrasjonen orienterte om følgende:
- Varestatistikken 2011. Rekordår i forhold til tonnasje og omsetning. Varer over våre
offentlige kaier har totalt hatt en økning på 28,2 %.
- Tømmereksporten, over havna, vil med stor sannsynlighet øke i 2012
- Yara tank er på plass
- Statnett sitt beredskapslager på Furuholmen planlegges ferdigstilt mai 2012
- Sjøtrafikkforskriften 2009-12-15 nr. 1684 er endret med virkning fra 01.01.2012
- Foreløpig økonomisk resultat 2012
VEDTAK:
"Saken tas til orientering"

Sak 03/12 Ny fremdriftsplan på strategiprosessen
Havnedirektøren la frem et forslag til ny fremdriftsplan på strategiprosessen. Forslaget ble tatt
opp til diskusjon og på grunn av omkringliggende forhold som Drammen kommune og Lier
kommune sine planprosesser forskyves ferdigstillelsen av Drammen havn sin strategiplan til
2013. Strategiplanarbeidet kan fortsette på de punkter som ikke gjelder arealplandelen.
Drammen havn vil invitere eierkommunene Røyken, Hurum og Svelvik til strategiplanarbeidet
for å kartlegge deres ønsker. Styret ser det som viktig at spørsmålet om havnestruktur og
havnesamarbeid blir vurdert i dette arbeidet.
Det er foretatt en støyanalyse, denne rapporten tas med i neste styremøte.
VEDTAK:
"Havnestyret vedtar ny fremdriftsplan for vårt strategiplanarbeid til 2013 med utvidelse av
tema”

Sak 04/12 Videre utfylling – avtale med Jernbaneverket
Havnedirektøren informerte om saken.
Havnestyret er positiv til utfyllingsprosjektet og gir havnedirektøren handlingsrom i
forhandling om pris. Det tas forbehold om fylkeskommunens uttalelse vedrørende kravet om
vasking av steinen som mottas.

VEDTAK:
”Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med jernbaneverket
innenfor 20,0 MNOK fordelt over årene 2012/2013. Det forutsettes at fylkesmannen
ikke kommer med betingelser som vil være ekstra kostnadskrevende”

Sak 05/12 Eventuelt
Havnedirektøren forespurte styret om det var noe interesse for å delta på kurset ”Kurs for nye
havnestyremedlemmer m.fl” som avholdes 13.-14. mars 2012. Styret skulle komme med tilbakemelding
hvis det ble aktuelt.

VEDTAK:

”Havnestyret tar saken til orientering”.

Møtet avsluttet kl 10:30

Drammen, den 15. februar 2012.

Johan Baumann
Leder

Masud Gharahkhani

Heidi Grundvig

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Berit Narverud

Einar Olsen
Havnedirektør

