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Notat fra rådmannen  
  

Fra: Torild Fogelberg Hansen 

Sak: KJØP AV EKSPEDISJONSKAIA - HUSØYA - TRÆNA KOMMUNE  
 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

21/34 - P24 &50 TRÆNA 18.02.2021 

 

Saken ble behandlet i kommunestyret 10.02.21. Felleslista Sp/KrF fremmet utsettelsesforslag. 

Træna AP fremmet forslag om befaring til utsettelsesforslaget. Endelig vedtak ble: 

 

 Kommunestyret ønsker at det blir utredet ang kostnader både med håndtering av gods, 

ekspeditøroppgaver, vedlikeholdskostnader, snørydding, strøing o.l. 

 

 Avtalen med fylket må være klar før endelig avgjørelse 

 

 Det blir satt opp ekstraordinært kommunestyremøte før endelig avgjørelse 

 

 Det blir en befaring og et møte i samferdselsgruppa 

 

 Ny behandling i kommunestyret om maks 14 dager 

 

Dette har skjedd etter kommunestyrets behandling: 

 møte i samferdselsgruppa 

 innhentet priser på vintervedlikehold 

 innhentet priser på kontroll og vedlikehold (fortøyninger, landgang, fendring) 

 sjekket strømtilførsel til flytekai/hurtigbåt 

 kontakt med Posten, Joker, Vitus Apotek Idun 

 kontakt med ekspeditørforeningen, Boreal og Lovund Skyss 

 nye forhandlinger med Nordland fylkeskommune (NFK) 

 

Kommunestyret ønsker at det blir utredet ang kostnader både med håndtering av gods, 

ekspeditøroppgaver, vedlikeholdskostnader, snørydding, strøing o.l. 

 Kommunen har ikke ansvar for gods. Godsleveringen skal gjennomføres slik at godset blir 

tilgjengelig for de som skal hente dette. Omlastning til lokalbåten (for det som skal til 

Selvær) er heller ikke et kommunalt ansvar. Håndteringen av gods ligger i avtalen mellom 

NFK og operatører.  

Lovund Skyss har meldt om overtakelsesmøte med NFK. I samme meddelelse ble det også 

formidlet at gods ikke skal bli et problem. Mannskapet på lokalbåten kan eventuelt gå om 

bord på pendelen å hente godset. Dette innbefatter også post. Lovund skyss formidler at 

de har tenkt å levere, det er passasjerene de lever av, så de må de ta vare på var budskapet. 

 Ekspeditøroppgaver er operatørens ansvar. Dersom Træna kommune skal bistå ved 

eventuelle utfordringer, skal alle kostnader dekkes av operatør (som igjen får sine utgifter 
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dekket av NFK). Dette er lagt inn i avtalen mellom NFK og Træna kommune – se vedlagte 

avtale. 

 Tilbud på vedlikeholdskostnader er 37 800 pr år – satt til kr 40 000 i oversikt over årlige 

driftskostnader. 

 Vintervedlikehold legges som tillegg i allerede inngått avtale med Mesna. Tillegg utgjør 

maksimalt kr 5 000. Det er likevel stipulert ekstra vintervedlikehold med kr 10 000 pr år. 

 

Avtalen med fylket må være klar før endelig avgjørelse 

 Avtalen er reforhandlet – se vedlegg. Vesentlige endringer er økning av engangstilskudd 

fra kr 500 000 til kr 750 000 til anskaffelse av dagens ekspedisjonskai. I tillegg bidrar NFK 

med inntil kr 150 000 til etablering av landstrøm. 

 

Det blir en befaring og et møte i samferdselsgruppa 

 Befaring er planlagt i forkant av kommende kommunestyremøte, dvs kl 12:00 den 

25.02.21. Oppmøte på ekspedisjonskaia. 

 Samferdselsgruppa hadde møte vedr. saken 15.02.21 – se vedlagte referat 

 

Ny behandling i kommunestyret om maks 14 dager 

 Ekstraordinært møte i kommunestyret er satt til 25.02.21 

 

Kostnadsoverslag pr år 

Kontroll og vedlikehold    kr   40 000 

Vintervedlikehold    kr   15 000 

Forsikringer     kr   30 000 

Elkostnader     kr   25 000 

Div uforutsett     kr   20 000 

Totalt      kr 130 000 

 

Andre aktuelle spørsmål/tema knyttet til saken 

 

Selvær som liggekai: Det ble i kommunestyremøtet uttrykt at både kaiforholdene og dybde 

og bredde i Selværsundet ikke er til hinder for anløp og eventuelt nattligge for «MS Fredrikke 

Tønder Olsen». Dette ble presentert for NFK i møte 17.02.21. Tilbakemeldingen er at NFK og 

Boreal har vært på befaring, og konkludert med at det ikke er tilrådelig. Når det var sagt, ble 

det også presisert at liggested uansett ikke er en del av avtalen mellom Træna kommune og 

NFK når det gjelder flytekai. Ruteplan er en egen prosess, men det er allerede besluttet at 

Selvær ikke blir anløpssted for Helgelandspendelen. Så er det egentlig opp til operatør 

(Boreal) hvor de vil legge båten om natta, men Selvær som liggested er altså ikke i avtalen 

mellom NFK og Boreal. Et videre arbeid med å få Helgelandspendelen til å omfatte Selvær må 

flyttes til arbeidet med ruteplan. 

 

Fraktbrev: Det arbeides med å få tilrettelagt for og innført elektroniske fraktbrev. Det betyr i 

praksis at mottaker av gods kan signere digitalt (på egen PC eller mobil) ved mottak av varer. 

 

Strøm: Det er behov for mer strøm enn tilgjengelig for «MS Fredrikke Tønder Olsen». Dette 

blir en stor utgift - dekkes av NFK.  
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Post til Selvær: Posten Norge arbeider med å få en akseptabel løsning for post til Selvær – 

ikke en kommunal oppgave 

 

Lokalbåten: Det er meldt fra Lovund Skyss at det arbeides med å få satt i rute nyere og mer 

egnet båt lokalt enn «MS Sanna». 
 


