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Side 1 
 

Berlevåg havnedistrikt 
 

Hovedansvar for havneforvaltningen i Berlevåg kommune. 

Ansvar for oppfølging av Norlines Fjærtoft mht samarbeidsavtale på drift av Hurtigrutekai og trafikk og 

logistikk i Berlevåg indre og ytre havn. 

 

Tjenester og oppgaver:  

 

Ansvarlig for administrativ drift og utvikling av havnene i Berlevåg kommune i samarbeid med Norlines 

Fjærtoft. Dette innebærer ansvar for at havnene til enhver tid forvaltes i tråd med aktuelle lover og forskrifter, 

samt at de folkevalgtes målsettinger for havnene i Berlevåg etterfølges. Videre hovedansvar for å påse at 

kystverkets Security-bestemmelser overholdes. Ansvarlig for å sikre at strategi- og utviklingsarbeidet i havnene 

er gjenstand for kontinuerlig revidering, oppfølging og evaluering. 

 

 

 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Regnskap 2009 

Sum utgifter 2 340 251 2 570 500 230 249 2 399 205 

Sum inntekter -2 609 045 -2 570 500 38 545 -2 539 918 

NETTO DRIFT -268 794 0 268 794 -140 713 

 

 

 

 

 

 

Bemanning 2010 

Antall ansatte 0 

Antall årsverk 0,4 

 

 

Oppnådde resultater i 2010: 

 Gjennomført prosjektering av nytt strømmålersystem i Berlevåg indre havn 

 Revidert Sikkerhetsplan for Hurtigrutekaia 

 Startet arbeidet med utforming av havneplan 2011-2014 

 Etablert rutiner for oppfølging og vedlikehold av kaier og flytebrygger i Berlevåg 

 Inngått avtale med Kongsfjord Båtforening om overtakelse og drift av flytebryggene i Kongsfjord 

 Iverksatt tiltak på hurtigrutekaia for å redusere strømkostnader, 

 Fulgt opp mindre vedlikeholdsarbeid på kaier og flyteanlegg i Berlevåg 

 Utbedret leider og fenderverk på dampskipskaia 

 Fulgt opp arbeidet for å etablere sjeté til flytebryggene i indrre havn  

 

 

Framtidige utfordringer og målsettinger: 

 Sikre at strategi- og handlingsplan for havnene implementeres og følges opp administrativt og 

økonomisk, 

 Gjennomføre konkrete infrastrukturtiltak i havna (se strategi- og handlingsplan) 

 Ansette oppsynsmann for havner og havneanlegg for å styrke daglig oppfølging 

 Styrke samarbeid og dialog mellom administrasjon og havnestyre 

 Styrke dialog og samarbeid med brukerne av havnene 

 Kontinuerlig arbeide for styrking av havnedistriktets økonomiske situasjon 

  

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre? 

Havna i Berlevåg og Kongsfjord er et viktig fokusområde for kommunen, da fiskerinæringen vil være 

bærebjelken i lokalsamfunnet i umiddelbar fremtid. En positiv utvikling vil således være en drivkraft for å skape 

godt omdømme blant brukerne av havnene.  

 

For øvrig er det særdeles viktig at det bygges opp et driftsapparat og rutiner hva gjelder daglig oppfølging og 

vedlikehold, som sikrer at dagens infrastruktur er sikker og godt tilrettelagt for brukerne. 

Havnekassa oppnådde et overskudd på kr 268 790 i 2010. Dette skyldes 

lavere renteutgifter på lånegjeld i forhold til budsjett og høyere inntekter 


