
Avtale mellom Træna kommune og Nordland fylkeskommune for anskaffelse, 

drift og vedlikehold av kai for rutebåtene i Træna 

 

 

1. Træna kommune og Nordland fylkeskommune er enig om at det etableres flytekai på 

Husøy i Træna kommune. Flytekaien etableres i tilknytning til dagens ekspedisjonskai 

på Husøy.  

 

2. Træna kommune er ansvarlig for å anskaffe dagens ekspedisjonskai. Nordland 

fylkeskommune bidrar med et engangstilskudd på kr. 750.000, - til denne 

anskaffelsen. I tillegg vil Nordland fylkeskommune dekke dokumenterte utgifter 

knyttet til anleggsbidrag for etablering av strøm på inntil kr. 150.000,-. Øvrige 

kostnader tilknyttet anskaffelsen dekkes av Træna kommune. 

 

3. Nordland fylkeskommune er ansvarlig for å anskaffe og legge ut flytekaien samt 

kostnader knyttet til dette. I denne sammenheng må sikkerheten for både passasjerer 

og mannskap vurderes, og nødvendige tiltak iverksettes. 

 

4. Træna kommune overtar flytekaien vederlagsfritt fra Nordland fylkeskommune.  

 

5. Alle båter i regi av Nordland fylkeskommune skal anløpe ekspedisjonskaien/ 

flyte/kaien vederlagsfritt. Flytekaien kan også benyttes vederlagsfritt som liggekai for 

fartøyene. Liggekostnader som vann, strøm og søppel skal betales av operatør. 

 

6. Anløp av kaien skal gjennomføres ekspeditørløst. Dersom operatør ser behov for 

ekspeditør, må de selv inngå avtale og bære kostnadene for dette.  

 

7. Dersom anløpet ikke kan gjennomføres ved ekspedisjonskaien har fylkeskommunen 

rett til å flytte kaien til annen destinasjon på Husøy.  

 

8. Nordland fylkeskommune betaler Træna kommune kr. 150.000, - eks. mva. pr. år for 

ivaretagelse av alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kai og anløp. Årlig 

justering av tilskuddet skjer første gang 1. januar 2022 med utgangspunkt i 

priskalkulatoren for konsumprisindeksen hos SSB. Basis for første regulering er 

endring i indeks fra desember 2020 til desember 2021. Ved senere regulering 

benyttes samme prinsipp, dvs. at for regulering av godtgjørelsen 1. januar 2023 

benyttes endring i desember 2021 til desember 2022.  

 

9. Denne avtale gjelder fra 01.03.2021 og løper til en av partene sier opp. Det er ett års 

gjensidig oppsigelsestid, dersom ikke partene avtaler annet.  

 

 

 

xx.xx.2021 

 

 

 

Træna kommune       Nordland fylkeskommune 


