Havnerådet for DIH
TLF. 32 20 86 50
e-mail post@drammenhavn.no
Ark.nr. 023.52/19
-/vs

PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 29. APRIL 2019

Havnerådsmøte 29. april 2019 kl. 09:00 i Skur 1.

Til stede:

Fra havnerådet:
Tore Opdal Hansen, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Andreas Muri, Svelvik
Eva Noren Eriksen, Røyken
Monica Vee Bratlie, Hurum

Fra havnestyret:
Johan Baumann

Fra administrasjonen:
Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 01/19 - Protokoll fra havnerådsmøte 10.12.18
Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 10.12.18.
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik
V E D T A K:
„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

Sak 02/19 Valg til havnestyret
To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen
redegjorde for valg av kandidater.
Eivind Knudsen foreslås som styremedlem til havnestyret og erstatter Masud Gharahkhani.
Hege Gunnerud foreslås gjenvalgt.
Havnerådet fattet enstemmig slik
V E D T A K:
”Eivind Knudsen og Hege Gunnerud velges til havnestyret 2019 – 2021.
Valget gjelder fra 29. april 2019”.

Sak 03/19 Konsernregnskapet m/noter 2018
Styreleder og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet m/noter for 2018.
Årets resultat ble på 21,7 MNOK. Styrets leder ga uttrykk for at styret var godt fornøyd med resultatet.
Han fremhevet hvor viktig det er at Drammen havn går godt, da de selv må stå ansvarlig for
finansieringen av sine fremtidige investeringer.
Når Drammen kommune har vedtatt reguleringsplanen for Holmen så kan investering i ny kai, nytt
lagerhus og et nytt Havnas hus begynne.

Havnerådet fattet enstemmig slikt
V E D T A K:
”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt
konsernregnskapet med noter for 2018”.

Sak 04/19 Styrets årsberetning for 2018
Styreleder Johan Baumann la frem styrets årsberetning for 2018.
Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:
”Havnerådet godkjenner Styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens
Interkommunale Havnevesen”.

Sak 05/19 Regulering av styregodtgjørelse
Styreleder og styremedlemmer hadde i 2018 en godtgjørelse på hhv kr 98.500,- og kr 65.500,pr. år.
Havnerådet fattet enstemmig slikt
V E D T A K:
”Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med deflatoren for 2019,
dvs. 2,8 %. Styregodtgjørelsen oppjusteres til nærmeste kr. 1.000,-”.

Sak 06/19 Salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS
-

Unntatt Off.l § 15

Havnerådet fattet enstemmig slikt
V E D T A K:
”Havnerådet tar saken til orientering“

Sak 07/19 Status (muntlig i møte)
Havnedirektøren informerte om følgende:
-

Prosjektering av fremtidige investeringsprosjekter.
Prosjektering av ny kai og landstrømanlegg er satt i gang, samt utredning av
plasseringen av et nytt Havnas hus. I forbindelse med plasseringen av våre nye bygg
så tenker Drammen havn samtidig på hvordan de kan gi lydskjerming av havnas
virksomhet overfor byens befolkning.

-

Bane NOR, Holmen godsterminal.
Administrasjonen har brukt mye tid med BaneNor for å finne den optimale løsningen for
den midlertidige godsterminalen på Holmen. Det er viktig at investeringen ikke blir mer
enn 700 MNOK. Aktiviteten i Nybyen skal være avviklet i løpet av 2025.

-

Reguleringsplanarbeidet for Holmen.
Reguleringsplanarbeidet for Holmen planlegges lagt frem til behandling på
formannskapsmøte i Drammen kommune nå snart.

-

Varestatistikken 2018
Godstrafikken og aktivitetene over våre offentlige kaier var stor i 2018. Bilimporten
var også i 2018 meget høy selv om det ble en nedgang på -2,5% sammenlignet med
2017. Samtidig hadde markedet en nedgang på 5%.
Tesla hadde en veldig stor import nå på nyåret, men på grunn av press på arealer på
Drammen havn og prispress på bruk av jernbane så har det gått forsendelser med båt
både til Oslo og Stavanger.

-

Steinleveringer
Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet
starter i slutten av 2019. Rett før Påske mottok Drammen havn noen lekterlass med
stein fra Langøya da det ble for grunt for lekteren å legge til i Gilhusbukta.

-

Arealutnyttelse
Det vil bli enda mer press på areal ute på Holmen i fremtiden. Dette vil kreve en mer
effektiv utnyttelse av eksisterende areal. Det å drive med flatelagring av biler må
reduseres kraftig. På sikt så må disse bilene kunne lagres i høyden. Derfor er P-hus en
god løsning .

-

Pelletslagring
Moelven industrier gjør sin største investering siden 70-tallet på Sokna. Det er en
fremtidsrettet Pelletsfabrikk. Varene skal skipes ut over Drammen Havn fra
oktober/november 2019. Prosjektet er i rute. Det er Svenska Cellulosa AB (SCA) som
er mottaker av dette produktet.

Havnerådet fattet enstemmig slik
V E D T A K:
”Havnerådet tar saken til orientering”

Sak 08/19 Eventuelt
Ingen saker under Eventuelt.

Møtet slutt kl. 09.45

Drammen, den 30. april 2019

Tore Opdal Hansen
leder
_______________
Einar Olsen

havnedirektør

