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Det grønne skiftet
Jeg har i år ønsket å fokusere på det grønne skiftet i årsrapporten. Dette utfra at jeg er i trygg
forvissning om at strategien og de planene vi la for 2019 har blitt gjennomført på en utmerket måte
av administrasjonen.
For å kunne etterkomme markedets behov har vi opprettet et nytt selskap, - Helgeland Logistikk AS
sammen med samarbeidspartnere for å kunne arbeide mere spesifikt mot kunder og deres behov for
en dør til dør leveranse. Etableringen av Helgeland Logistikk AS viser vår styrke som en
næringslivsaktør som skal tilrettelegge for god logistikk for næringslivet på Helgeland.
Regjeringen har i sin strategi lagt planer for å dreie logistikkflyten fra bil til bane og sjø.
Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med minst
40% innen 2030 sammenlignet med 1990. Transportsektoren er en av mange faktorer som må
endres skal vi nå målsettingen.
Dersom en legger statiske tall til grunn ser en at transport med bane står for 5%, Båt 1,2% og over
90% er fraktet med bil/fly av innenlandsk transport og godstransport.
Tungtransporten på norske veier vil øke voldsomt de neste årene. Ifølge grunnprognoser fra Nasjonal
Transport Plan (NTP) 2018-2027 vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30
årene. Dette vil føre til lengre køer, økte utslipp, flere ulykker og økt slitasje på våre veier.
Det er med denne bakgrunn vi som arbeider med havn og farvann i samarbeide med rederiene kan
tilby en grønn løsning som er bærekraftig og som vil være et godt bidrag for å nå den overordnede
målsetting.
Det finnes få argumenter for at ikke en større andel av godsmengden skal gå med bane og båt. I dag
er det slik at alle båter og skip må betale alle sine eksterne kostnader som losberedskapsavgift og
sikkerhetsavgift, mens lastebilene betaler i liten grad for veiutbygging og veislitasje.
Hva må så til for å få til økt transport på bane og båt?
-

større forutsigbare bevilgninger fra regjeringen
likhetsbehandling mellom landtransport og sjøtransport
hyppigere avgang for båt og bane
vareeier må ta større ansvar for miljøet ved å ta stille krav til miljøvennlig transport
Bane/sjøtransport må kunne tilby dør til dør leveranser
havnene må effektivisere og tilby billigere løsninger

Ved dannelsen av Helgeland Havn IKS har vi effektivisert og systematisert, og fremstår bedre rustet
enn vi var som enkelthavner. Vi har vært pådriver for å bygge allianser langs kysten for å kunne
fremstå som en robust partner mot vareeierne i deres valg av miljøvennlige logistikkløsninger. Vi har
etablert et nytt selskap Helgeland Logistikk AS som leverer dør til dør løsninger nasjonalt og
internasjonalt.
På miljøsiden har vi investert i nytt landstrømanlegg for tilkobling for alle skipsanløp i Mosjøen Havn.
Anlegget åpnes i 2020. Vi er aktivt med i arbeidet for å få flere daglige godstog fra Mosjøen. På
Horvnes har vi i samarbeid med aktørene startet arbeidet med å utvikle en ny energiplan for
området. I 2019 ble vi i Helgeland Havn sertifisert som miljøfyrtårn bedrift hvilket gir oss muligheten
for å arbeide målrettet for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Helgeland Havn vil arbeide aktivt for miljøvennlige transportløsninger til og fra Helgeland, - men for å
nå målsettingen er vi avhengig av en stor grad av nytenkning.
Dersom vi alle, vareeiere, befraktere og konsumenter endrer væremåten og stiller krav til mere
robuste miljøløsninger for godstransporten på Helgeland har vi en god mulighet for å lykkes.
Alternativet i det lange løp finnes ikke.
Einar Andersen
Styreleder Helgeland Havn IKS

Helgeland Havn IKS - ET RETT OG KLOKT VALG?
Det er nå to år siden de ansatte i Mosjøen Havn KF og Alstahaug havnevesen KF gikk over i Helgeland
Havn IKS. Regnskapsmessig startet føringen i Helgeland Havn IKS den 01.07.2018. Store deler av 2018
er derfor å betrakte som et overgangsår.
2019 er det første HELE driftsåret i det nye selskapet. Spørsmålet er om vi etter dette året kan trekke
noen konklusjoner rundt vedtaket om å etablere Helgeland Havn IKS?
Med en omsetning på ca 42 mill kr og et økonomisk resultat for 2019 på over 7,4 mill kr er nok dette
over de forventningene de fleste hadde. I og med at de to KFene fremdeles eksisterer og
eiendommene ligger i disse selskapene fører de sine egne regnskaper. Til sammen viser disse
regnskapene et overskudd på over 670 000 kr. Til sammen har altså havnedriften i de 4
eierkommunene generert et overskudd på over 8 mill kr. Konklusjonen er at det aldri tidligere har
vært bedre økonomisk resultat av havnedriften i dette området enn i 2019.
Administrativt har vi arbeidet aktivt med å bygge opp et mere profesjonelt selskap med bedre
organisering, gode rutiner og formelle systemer. Dette gjelder blant annet prioriteringer i strategi- og
handlingsplan, KS system, regnskap og vårt HMS-arbeid. Vi har modernisert våre datasystemer til et
helt annet nivå enn vi kunne gjøre hver for oss. Ansatte har også fått anledning til å spesialisere seg
på ulike arbeidsområder ut fra at det er flere personer å fordele arbeidet på. Reisevirksomheten er

også redusert fordi vi i dag er representert med en person, der vi tidligere var representert med to
eller flere.
Som dere vil se i årsrapporten har vi hatt relativt stor aktivitet på prosjektsiden både internt og
eksternt. Spesielt vil jeg nevne at vi aktivt har fulgt opp styrets prioritering av arbeidet med å få økt
aktivitet på våre havneanlegg og politikernes ønske om å overføre gods fra vei til båt og bane.
Helgeland Logistikk AS er nå etablert i samarbeid med tre bedrifter i Sandnessjøen.
RM revisjon Midt Norge har på vegne av Alstahaug kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av
Helgeland Havn IKS i 2019. De foreløpige konklusjonene fra revisjonsselskapet er i store trekk positiv
for oss og det dokumenterer at vi har gjort en god jobb og er på rett vei.
Uten dyktige medarbeidere hadde vi ikke fått dette til, så takk til dere alle!
Helgeland Havn IKS - ET RETT OG KLOKT VALG!

Kurt Jessen Johansson
Havnedirektør

VIRKSOMHETEN I HELGELAND HAVN IKS I 2019
Statistikk
Ulik statistikk hentes ut fra havnedatasystemet Portwin. Systemet ble først tatt i bruk 1.7.2018 og
gjør det vanskelig å sammenligne statistikk for hele 2019 mot 2018. Anløpene registreres ut fra
sanntids-AIS (Automatisk identifikasjonssystem) og registreres automatisk som anløp dersom
fartøyet oppholder seg ved kai. Med et anløp menes en inn- og en utseiling i avgiftsområdene.
Avgiftsområdene er kommunenes grenser i sjø. Det betyr at fartøyer som kun beveger seg innenfor
avgiftsområdene, ikke genererer nye anløp før det ev. går ut av kommunenes sjøareal og kommer inn
igjen på nytt. Typisk for dette er ferger innenfor Helgeland Havn sitt område.
Når det gjelder opplysning om bl.a. lasting og lossing så må dette legges inn for hvert anløp der det
utføres. Lasteopplysninger baserer seg på opplysninger fra skip, agenter, operatører mv. med
utgangspunkt i manifest. Helgeland Havn er pålagt å sende inn kvartalsvis statistikk til Statistisk
sentralbyrå.

ANLØP
Totalt antall anløp 6

589

Dette er totalt antall anløp utenom lokal fergetrafikk. Vi har en god del anløp av ferger innenfor
Helgeland Havn sitt område. Dette gjelder bl.a. fergen fra Dønna til Sandnessjøen og fergen i
Vefsnsambandet (Mosjøen, Vikdal, Hundåla, Sørnes og Dagsvik). Disse generer ikke automatisk anløp
ettersom de trafikkerer innenfor samme område.

Figur 1: Oversikt over antall anløp i kommunene (utenom fergeanløp)
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Figur 2: Utvalg av fartøygrupper (med fergeanløp)
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Antall kaibesøk:
Dette er ikke definert som et anløp, men gir kun en oversikt over hvor mange kaibesøk som har vært
gjennomført. Nedenfor er totalt antall kaibesøk med og uten lokal fergetrafikk.
Antall kaibesøk eks. ferger
Antall kaibesøk inkl. ferger

18 262
41 679

LAST
Totalt antall tonn gods over kai i perioden: 1

431 095

Når det gjelder last over kai, så er mesteparten av dette knyttet til virksomheten i Vefsn og Mosjøen.
Total last registrert over kai i Mosjøen er 1 283 427 tonn.

Figur 3: Godsmengde Helgeland havn IKS
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Figur 4: Antall tonn gods pr. kai (utvalgte kaier)
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Figur 5: Lastetype Helgeland havn IKS
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Kontainere:
Antall tonn i kontainere i 2019 er 456

892
Totalt antall kontainere (TEU) i perioden er 34 686
Mye av dette er knyttet til Alcoas aktivitet i Mosjøen og offshoreaktivitet i Sandnessjøen.

Figur 6: Antall kontainere
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ÅRSREGNSKAP 2019
Regnskapet for 2019 for Helgeland Havn IKS er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk,
regnskapslovens bestemmelser og bestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper.
2019 er første hele driftsår i Helgeland Havn etter at disposisjonsretten til havnekapitalen ble
overført i juli 2018. De ansatte ble overført på samme tidspunkt.
Sum driftsinntekter i 2019 var på kr. 42 096 775,-. Det er kr. 4 967 775,- mer enn budsjett. Av denne
differansen utgjør bl.a. merinntekt knyttet til «havneavgifter» og vederlag på kr. 2 620 931,-, og
merinntekt knyttet til leieinntekt på kr. 2 355 149,-.
«Havneavgiftene» og vederlagene var i 2019 på totalt kr. 23 115 431,-. Her har vi en økning i
vannvederlag (salg av vann) med kr. 522 319,-, en økning i kaivederlag med kr. 307 921,- og en
økning i varevederlag med kr. 939 355,- i forhold til budsjett. Herunder er kr. 357 299,- opptjent ikke
fakturert.
Leieinntektene var i 2019 på kr. 18 981 343,-. Den største økningen i forhold til budsjett er overføring
av festeavgift fra Vefsn kommune som ikke var tatt med i budsjettet. Dette gjelder
festeeiendommene i tilknytning til havna i Mosjøen. Netto festeavgift fra Vefsn kommune utgjorde i
2019 kr. 1 824 855,-. Vi har også inntektsført kr. 772 727,- for bruk av tømmerkaia i Mosjøen (Her er
gitt tilskudd på 8,5 mill. kr. og som motytelse gis det fri bruk av kai til tømmer i avtalens periode fram
til og med 2029).
Refusjoner fra Kystverket for administrasjon av depotstyrken (oljevern) i Sandnessjøen kr. 541 694,-,
mot budsjett kr. 550 000,-.

Inntekter fordelt kommunevis:
Alstahaug
Vefsn
Dønna
Leirfjord

22 899 604
14 231 609
358 425
22 007

Sum driftskostnader i 2019 var på kr. 34 519 055,-. Det er kr. 1 340 055,- mer enn budsjett.
Sum lønnskostnader er på kr. 8 676 970,-, mot budsjett på kr. 8 821 000,-. Her er det en økning i lønn
til ansatte og påløpt lønn ikke utbetal med ca. 290 000,- i forhold til budsjett. Når det gjelder
pensjonskostnader, så har vi en reduksjon på ca. 213 000,- i forhold til budsjett. Når det gjelder
refusjon av sykepenger har en økning i forhold til regulert budsjett med ca. 260 000,-. I tillegg har vi
noen mindre avvik i forhold til budsjett på feriepenger, pensjonskostnader og ekstrahjelp.
Avskrivninger for 2019 er på kr. 110 975,- mot budsjett kr. 150 000,-.
Sum annen driftskostnad i 2019 var på kr. 25 731 110,-. Avsatt i budsjett var kr. 24 208 000,-. En
økning med kr. 1 523 110,-. De største økningene gjelder:
-

Leie lokaler (disposisjonsrett havnekapital). Økning med kr. 387 781,- i forhold til budsjett.
Strøm anlegg. Økning med kr. 181 738,- i forhold til budsjett.
ISPS kostnader. Økning med kr. 216 530,- i forhold til budsjett.
Data driftsutgifter. Økning med kr. 214 324,- i forhold til budsjett.
Annen fremmed tjeneste. Økning med kr. 420 334,- i forhold til budsjett.

Netto finansposter utgjør for 2019 kr. 5 993,-.
Ordinært resultat før skattekostnad
Det gir en driftsmargin på 18,01 %

kr. 7 583 713,-.

Skattekostnad på ordinært resultat

kr. 202 939,-.

Ordinært resultat

kr. 7 380 774,-

Disponering av årets resultat:
«Det foreslås for styret at årets resultat etter skatt på kr. 7 380 774,- tilføres disposisjonsfond som
opptjent egenkapital».
Investeringer i 2019 er på totalt kr. 268 486,-. Av dette er:
-

Elektronisk sak/arkivsystem
Vindmåler i Mosjøen
Kontor/datamaskiner

kr. 125 000,- (Datasystemer)
kr. 120 520,- (Data/kontor)
kr. 22 966,- (kontormaskiner)

Investeringene som er foretatt er finansiert ved egne midler.
Selskapet egenkapital var ved utløpet av 2019 kr. 7 775 909,- av en totalkapital på kr. 21 992 803,-.
Dette gir en egenkapitalandel på 36,57 %, mot 2,94 % i 2018.

Selskapet har pr. utløpet av 2019 langsiktig gjeld på kr. 5 602 273,- (Annen langsiktig gjeld), som
knytter seg til fordringen fra Landbruksdepartementet (Tilskudd). Den kortsiktige gjelden som
selskapet har opparbeidet seg er ikke rentebærende. Selskapets gjeld i % av totalkapitalen er i 2019
på 64,6 % mot 97 % i 2018.
Regnskapet for 2019 er satt opp med utgangspunkt i fortsatt drift. 2019 er første hele året at
selskapet har disponert havnekapitalen i deltakerkommunene. Selskapet har god likviditet og
økonomi. Selskapet mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling
og at forutsetningen for videre drift er til stede.
Andre forhold:
I 2019 var 54,9 % av inntektene til selskapet fra anløpsavgift og vederlag knyttet til havnedriften. Det
meste av havneinntektene er knyttet til Hurtigruten og offshoreaktivitet i Sandnessjøen, og Alcoa
Norway AS sin aktivitet i Mosjøen.
43,8 % av inntektene er knyttet til leieinntekter. Det meste av disse inntektene er knyttet til
langsiktige avtaler både i Sandnessjøen og Mosjøen.
Selskapets havnedrift og utleie av bygg/opparbeidet grunn til havnerelatert virksomhet er fritatt for
beskatning. Selskapets utleie av bygg/opparbeidet grunn for øvrig er definert som økonomisk
virksomhet og skal dermed beskattes. Fordelingen gjøres ved at resultatet splittes opp på
skattepliktig og skattefri del. Her er det laget et eget oppsett der man fordeler inntekter og kostnader
i hht fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen er basert på en prosentvis andel skattepliktig inntekt. For
2019 utgjør den skattepliktige andelen 10,80 %.
Hendelser etter balansedagen
Covid 19-utbruddet.
Den betydelige utviklingen og spredningen av koronaviruset inntraff i januar 2020. WHO erklærte
koronaviruset som en global folkehelsekrise 30. januar 2020. Koronautbruddet er dermed å anse som
en hendelse etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens for 2019.
Det betyr at verdifall på eiendeler som skyldes koronavirusutbruddet, ikke medfører nedskrivning i
årsregnskapet for 2019 for Helgeland havn IKS. Ytterligere informasjon er gitt i egen note til
regnskapet.

ANDRE FORHOLD TILKNYTTET SELSKAPETS DRIFT
Personal, HMS og kvalitetssikring
Ved utløpet av 2019 var det 10 fast ansatte i Helgeland Havn IKS. Av disse er sju menn, og tre
kvinner. I tillegg hadde vi en midlertidig stilling som logistikkmedarbeider. Dette i forbindelse med
etablering av Helgeland Logistikk AS der Helgeland Havn IKS er største eier.

Det totale sykefraværet var i 2019 på 11%. Hovedårsaken til det høye sykefraværet, er at flere av de
ansatte har fått nødvendig medisinsk behandling som har krevd sykemelding. Sykefraværet er i all
hovedsak langtidssykemeldinger. Det har ikke vært personskader eller uhell i arbeidstiden som har
krevd legebesøk eller sykemelding i 2019.
Selskapet har en samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv. Selskapet har avtale med
bedriftshelsetjeneste, som inkluderer oppfølging på arbeidsplassen, vernerunder og
bedriftslegeordning.
HMS arbeid og kvalitetssikring er to områder det har vært jobbet mye med i 2019. Selskapet har fått
på plass et nytt kvalitetssikringssystem som baseres på ISO 9001:2008. KS systemet består av
prosedyrer og arbeidsskjemaer som tar sikte på å beskrive viktige arbeidsprosesser, og ivareta HMS
arbeidet.
Kvalitetssikringssystemet er oppdelt i følgende kapittel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generell systembeskrivelse
Overordnede prosedyrer
Kontroll av virksomheten
System for kvalitetsstyring
Ledelsens ansvar
Ressursstyring (personal)
Produksjon av havnetjenester
Miljø

Kvalitetssikringssystemet er av en dynamisk karakter, som krever kontinuerlig forbedring og fornying,
og vil av den grunn aldri fremstå som ferdig utviklet.

Miljøfyrtårn

Helgeland Havn IKS ble i 2019 sertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift. Sertifikat og diplom ble
høytidelig overlevert av ordfører Peter Talseth i
kommunestyremøte den 16. oktober 2019.
Helgeland Havn IKS har definert miljø og
miljøarbeid som et viktig verktøy for å skape en
moderne bedriftskultur. Dette betyr at alle
aktiviteter, innkjøp og utbygginger, skal
planlegges på en slik måte at miljøhensynet blir
hensyntatt på en skikkelig måte.
Kvalitetssystemet har i denne forbindelse fått et
eget kapittel som omfatter selskapets
miljøsatsing.

Etikk
Helgeland Havn IKS ønsker å ha et sterkt fokus på etikk og etisk standard i hele sin virksomhet, og har
i forbindelse med KS systemet utarbeidet en egen etisk standard for ansatte i virksomheten, med
følgende formål:
«Helgeland havn IKS skal være et foretak med en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal
prege selskapets virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til brukerne.
Etisk standard skal bidra til at ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige
arbeid, og må sees i sammenheng med foretakets visjon.»
Likestilling
Havnedrift blir ofte oppfattet som en mannsdominert virksomhet. Det er strengt tatt ingen grunner
for at det skal være slik. I Helgeland Havn IKS er det en overvekt av mannlige arbeidstakere. I 2019
var to kvinner og sju menn som var fast ansatt i selskapet.
For selskapet er det svært viktig at ved fremtidige ansettelser, stiller kjønnene på helt lik linje når
kandidater skal vurderes. Dette gjelder også ved vurdering av kandidater for sommerjobb i foretaket.
Når det gjelder lønnsforhold knyttet til likestilling, er det et selvsagt prinsipp i selskapet, at likt arbeid
gir lik lønn.
I havnestyret er det også lagt stor vekt på å ivareta likestillingsprinsippet. I 2019 besto det faste
styret av 2 kvinner og tre menn.

Vernearbeid i 2019
Vernearbeidet i Helgeland Havn IKS har blitt gjennomført på en kvalitativ god måte, der flere
aktiviteter i sum har bidratt til et godt fokus på HMS. Selskapet har i 2019 hatt et dyktig og engasjert
verneombud som har gjennomført sitt arbeid på en god måte. Samarbeidet mellom verneombudet
og havnedirektøren har vært godt og konstruktivt.
Samarbeidsforhold i selskapet
Det har i 2019 vært tilfeller av samarbeidsproblemer blant de ansatte. Havnedirektøren har tatt dette
forholdet på alvor, og satt store ressurser inn for å bedre disse forholdene. Ved utgangen av 2019 var
dette forholdet blitt vesentlig bedre.
Forvaltning av havnedistriktet
Etter §7 i havne- og farvannsloven er det kommunen som har forvaltningsansvar og myndighet
innenfor kommunenes grenser. I sjøen innebærer dette at avgrensningen går en nautisk mil utenfor
grunnlinjen.
Staten beholder fortsatt forvaltningsansvar i hovedleder og bileder.
Som en følge av dette er forvaltningen i kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn ble
delegert til Helgeland havn IKS
Havneadministrasjonen utøver da den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det
daglige tilsyn i kommunes sjøområde, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter,
enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.
Helgeland havn IKS har i 2019 hatt til behandling 9 saker om tillatelse til tiltak i farvannet.
Ny havne og farvannslov gjelder fra 1.1.2020. Selskapet har tatt grep for å sette seg inn i den loven.
Forurensing
Helgeland Havn IKS forurenser ikke det ytre miljøet med sin virksomhet.

PROSJEKTER SOM DET BLE ARBEIDET MED I 2019
Landstrøm i Mosjøen indre havn
I samarbeid med Alcoa ble det etablert et forprosjekt i 2016 for å utrede muligheten for etablering av
landstrøm for skip som anløper Mosjøen indre havn. Mosjøen Havn KF blir eier av anlegget og er den
som selger strøm til båtene. Prosjektet fikk tilsagn om tilskudd på 2,4 mill kr fra ENOVA. Anlegget er
montert og er klar for igangkjøring. Imidlertid er det for tiden restriksjoner mht. adgang til
havneområdet pga. Korona smitterisiko. Igangkjøring var planlagt til uke 11 i 2020. Denne er nå
forskjøvet inntil en igangsettelse lar seg organisere på en sikker måte, sett i forhold til
Koronapandemiens restriksjoner.

Flytebrygge på Alstahaug
Her er det utført avklaring knyttet til behov og løsning. Videre er eierskap, finansiering, inntekter og
drift avklart. Brygge er anskaffet og levert i 2019. Rivning av eksisterende kai og etablering av
landfester med brygge er tenkt utført våren 2020.
Fiskerihavn
Alstahaug kommune fikk innvilget tilskudd til dette over postene på statsbudsjettet som omhandler
fiskerihavn. De geologiske undersøkelsene i 2018 viste imidlertid at grunnen i Vågen der dette var
tenkt etablert var dårlig. Helgeland Havn har ut fra geotekniske vurderinger blitt frarådet vider
utfylling i området.
Det ble da besluttet å flytte dette prosjektet til Holmen innenfor den kostnadsrammen som var
skissert. På Holmen er det nå lagt ut 176 løpemeter betongbrygger langs land. Deler av siden mot
land (ca. 30 m) er også fendret slik at man kan bruke begge sider av bryggene. Totalt er det da 206
løpemeter kaifront med landstrøm og vannfylling. Oppkobling av vann til anlegget vil bli utført
sommer 2020.
Ny kai på Løkta
Helgeland Havn fikk henvendelse fra Dønna kommune for å se på en konseptutredning som
kommunen har fått utarbeidet i forbindelse med et ønske om ny kai på Løkta. Denne hadde for høye
kostnader til at Dønna kommune kunne gå videre med den. Helgeland havn foreslo så alternativ
løsning for konseptet for Dønna kommune. Denne løsningen valgte Dønna kommune å gå videre med
og Helgeland havn bisto Dønna kommune i utarbeidelse av anbudsdokumentene og
anbudsprosessen. Kommunestyret i Dønna har vedtatt å bygge kaien og anbud er antatt. Kommunen
signaliser ønske om bistand fra Helgeland Havn til anleggsfasen som vil være i 2020.
Nærings- og havneutviklingsplan Bjørn
Utvikling og tilrettelegging av Bjørn Næringsutviklingsområde har strategisk betydning for Dønna
kommune, Helgeland Havn og ytre Helgeland, med hensyn på tilrettelegging for næringsutvikling.
Havbruk og akvakultur på Helgelandskysten tilsier at kommunene aktivt selv må drive tilrettelegging
for næringsutvikling for å dra nytte av følgeinvesteringene som er knyttet til disse næringene.
Dønna kommune har gjennom tiår arbeidet med å utvikle nærings- og havneområdet på Bjørn. Til
sammen er det utført et betydelig arbeid. Situasjonen i dag er at henvendelser fra næringsaktører,
og beskrivelser av deres behov, tilsier at utviklingen bør fortsettes.
Administrasjonene i Dønna kommune og Helgeland Havn har arbeidet med utvikling og
tilrettelegging av Bjørn Næringsutviklingsområde. Dette arbeidet er delt i flere faser og fase 1 ble
gjennomført i 2019.
Landstrøm Sandnessjøen
Det er uavklarte behov for landstrøm fra havnas brukere, blant annet fra Havila og Hurtigruten som
skal drive Kystruten. Det er heller ikke avklart hvilke seilingsmønster Hurtigrutens Explorer skip skal
ha og hvilke eventuelle behov de vil ha for landstrøm. Når det gjelder arbeidet med landstrøm på
Horvnes så er dette arbeidet intensivert. Det utarbeides nå en søknad til ENOVA om støtte til et
forprosjekt. Dette forprosjektet skal avklare hvilke kraftbehov som ønskes fra offshoreflåten, og de
ulike terminaloperasjoner. Forprosjektet vil avklare fremtidige behov, kapasiteter og kontraktregimer.

Bergenske
Boreal som overtok NEX ruten mellom Bodø og Sandnessjøen har leid hele «Bergenske» som
innkvartering for skipenes mannskaper. Bygget ble i denne forbindelse renovert og oppgradert i
2019.
Godsterminalen i Sandnessjøen
Sensommeren 2019 ble arbeidet med å
renovere tak og fasade på
godsterminalen påbegynt. Arbeidet har
bestått i å etterisolere og legge nytt
toppdekke på taket. Ny platekledning og
beslag på toppfasaden ble lagt. I tillegg
ble hele bygget malt, og nytt rekkverk
montert på baldakinene.
Farger og fasadeplater på
godsterminalen, ble valgt ut fra et ønske
om at bygget skulle stå litt i stil mot det
vakre kulturbygget som er nærmeste
nabo.
Arbeidet ble ferdigstilt i desember 2019.

Utbedring Leland kai
Helgeland fikk forespørsel fra Boreal om opplagskaier for deres fartøyer. I den forbindelsen ble
Leland kai utbedret med etablering av flere pullerter og etablering av landstrøm. Videre er også
fendring på kaia utbedret. Kai brukes nå hovedsakelig til opplag av Boreal sine fartøy. Ytterligere
renovering vil bli utført i 2020.
ACE-Green
Sammen med Bodø Havn KF, Rana Utviklingsselskap, Mo i Rana Havn KF, Nordland fylkeskommune
og MON har vi etablert samarbeidsprosjektet ACE-Green som skal arbeide for å etablere en tog
godsrute fra kontinentet til Bodø med videreføring på en båtrute opp til Tromsø. Prosjektet har i stor
grad bidratt til at fra 1.4.20 vil det bli en daglig stopp av godstog i Mosjøen. Dette pga. en avtale
mellom Asko og NovaSea om transport av laks sørover og matprodukter nordover. Det er nå åpnet
for en mulighet til å få overført mer gods til tog og utvikle kombinasjonen mellom båt og bane.
Flytting av fergeleiet i Mosjøen
Flytting av fergeleiet i Mosjøen har vært en prioritert oppgave for havneselskapet i mange år uten at
dette er blitt realisert av flere grunner.
Etter at Helgeland Havn presenterte et nytt forslag til plassering av det nye fergeleiet i nordenden av
jernbanekaia har prosjektet fattet ny interesse på flere hold. Bl.a. er politisk ledelse både i Vefsn

kommune og fylkeskommunen positiv til denne plasseringen. Det er avtalt å etablere et
samarbeidsprosjekt mellom havneselskapet og fylkeskommunen for å utrede saken videre.
Kysthavnaliansen - Tenketank Midt Norge Sjø
Også i 2019 har havneselskapet vært aktiv i samarbeidsprosjektet Kysthavnalliansen. Denne alliansen
er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund Nord Møre havn IKS, Trondheim Havn IKS, Nord
Trøndelag Havn Rørvik IKS og Helgeland Havn IKS. En stor del av arbeidet har vært konsentrert
omkring mulighetene for å få transportert laks på båt. Det er etablert et samarbeidsprosjekt over 3 år
som er støttet av alle 3 fylkeskommunene.
I Tenketank Midt Norge Sjø har flere aktører fra forskjellige deler av næringskjeden i og rundt
oppdrettsnæringen vært representert og kommet med innspill til videre utvikling av en mer
bærekraftig transport av laks.

Havnedirektørene i de fire havneselskapene som utgjør Kysthavnalliansen

Helgeland Logistikk AS

Etter å ha engasjert Oliver Kidalla i en
delprosjektstilling i 2019 ønsket Helgeland
Havn i samarbeid med tre bedrifter i
Sandnessjøen å organisere arbeidet med å
flytte gods over fra vei til båt i et eget
selskap; Helgeland Logistikk AS. Helgeland
Havn eier 67 % av aksjene mens de
resterende 33 % er likt fordelt mellom de
andre tre bedriftene. Kurt Jessen
Johansson er styreleder og Oliver Kidalla er
daglig leder i selskapet.

Teknisk vedlikehold og rehabiliteringsarbeider
Det er utført løpende vedlikeholds- og reparasjonsarbeider knyttet til bygningsmasser og kaianlegg
som forvaltes av Helgeland Havn. Dette ved hjelp av eget personell og innleid personell. Helgeland
Havn sitt eget personell har også utført drift- og serviceoppgaver overfor våre kunder innenfor ulike
fagkategorier. Alle oppgaver som har med sikkerhet å gjøre har vært høyt prioritert.

STYRET OG EIERE.
Havnestyret i Helgeland Havn IKS
Havnestyret har i 2019 hatt følgende sammensetning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Einar Andersen
Janne Sjelmo Nordås
Kolfinna Magnusdottir
Richard Dagsvik
Monica Skjelstad
Børge Lorentzen
Frans Nilsen
Linda Bamberg

Styreleder
Nestleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

I perioden [1.1.19 – 29.10.19]
I perioden [29.10.19 →]

Havnestyret gjennomførte 6 møter i 2019, og behandlet 44 saker.
I representantskapsmøte 29. oktober under sak 17/19 ble følgende endring vedtatt i havnestyrets
sammensetning: Janne Sjelmo Nordås ble erstattet av Kolfinna Magnusdottir som nestleder i
havnestyret.

Representantskapet i Helgeland Havn IKS
Representantskapet har i perioden 1.1.2019 – 29.10.2019 hatt følgende sammensetning:
1.
2.
3.
4.
5.

Jann-Arne Løvdal
Bård Anders Langø
Ivan Haugland
Jon Erik Johansen
Fridtjof Wangsvik

Ordfører Vefsn
Ordfører Alstahaug
Ordfører Leirfjord
Ordfører Dønna
Kystverket

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem med tale og forslagsrett

Personlige varamedlemmer var som følger:
1.
2.
3.
4.

Åshild Pettersen
Siv Helen Sigerstad
Brith-Tone Thrana
Nils Jenssen

Varaordfører Vefsn
Varaordfører Alstahaug
Varaordfører Leirfjord
Varaordfører Dønna

Representantskapet har etter 29.10.2019 hatt følgende sammensetning:
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Talseth
Berit Hundåla
Ivan Haugland
Nils Jenssen
Fridtjof Wangsvik

Ordfører Alstahaug
Ordfører Vefsn
Ordfører Leirfjord
Ordfører Dønna
Kystverket

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem med tale og forslagsrett

Personlige varamedlemmer har etter 29.10.2019 hatt følgende sammensetning:
1.
2.
3.
4.

Hanne Benedikte Wiig
Rune Krutå
Brith-Tone Thrana
Trine Sivertsen Hjortdahl

Varaordfører Alstahaug
Varaordfører Vefsn
Varaordfører Leirfjord
Varaordfører Dønna

Representantskapet gjennomførte 5 møter i 2019, og behandlet 21 saker.

