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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 14/50    

 

 

ETTERGIVELSE AV ANLØPSAVGIFT I TRÆNA KOMMUNE - BOREAL SJØ AS  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Boreal Sjø AS gis ikke fritak for MF Husøy sine anløp, dette i henhold til vedtatte forskrift 

om beregning og innkreving av anløpsavgift for Træna kommune. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

E-post fra Boreal Sjø AS datert 28.09.2017. 

 

Fakta: 

Ordfører Per Pedersen mottok E-post fra Boreal Sjø AS v/ Stian Bjørnvik hvor han skriver 

følgende: 

God dag Per 

Som under har vi fått faktura for årsavgift på havn. 

Dette er noe som er dukket opp de siste årene og noe som ikke ler lagt inn ift anbud på denne 

ruten. 

Ber om at det fritas for årsavgift for rutegående fartøy i Træna og kreditnota utstedes. 

Om ikke vil det måtte viderefaktureres oppdragsgiver, da dette er noe som er dukket opp 

etter anbudsoppstart. 

Takker for øvrig for et godt møte i går 

Ha en fin dag. 

 

Faktura som ligger ved E-posten beløper seg til 36 500 eks mva og er Årsavgift MF Husøy. 

 

Træna kommune startet opp revidering av forskrift for anløpsavgift høsten 2013. 

Kommunestyret i Træna vedtok den nye forskriften i møte 10.03.2014 sak 5/14. Forskriften 

ble kunngjort på Lovdata 03.12.2015 med ikrafttredelse 01.01.2016. 

 

I vedtatte forskrift § 5 står det at alle fartøyer med unntak av de som er nevnt i § 3 betaler 

anløpsavgift etter følgende satser: 

For rutegående trafikk Ferge er pris pr anløp pr døgn på kr 100,- Helårsavgift på kr 36 500,-. 

 

Vurdering: 

Det er i vedtatte forskrift ikke gitt fritak for ferga MF Husøy, jfr § 3 andre ledd. 

Rådmannen mener derfor at omsøkte fritak fra Boreal Sjø AS ikke kan innvilges. 
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Vedlegg: 

Kopi av faktura til Boreal Sjø AS datert 04.04.2017 med forfallsdato 04.05.2017 

Forskrift om anløpsavgift i Træna kommune 

 

 

Træna 01.12.2017  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


