
31. mai 2016  
       Sak.nr.:15/4177 «Sandefjord havn» 

Sandefjord havn – prosess for tildeling av seilingstider 
for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025 
 
Svar på spørsmål fra Color Line AS av 1. mai 2016 
 

 

Spørsmål 1 – avtale 
Kommunen tar sikte på å inngå en avtale i rimelig tid etter tildelingen. Kommunen gjør oppmerksom 
på at inngåelse av en slik avtale er et premiss for tildelingen (tildelte seilingstider vil være betinget av 
at slik avtale blir inngått), herunder å ta de tildelte seilingstidene i bruk. Det vises for øvrig til 
prosessdokumentet punkt 8 «Rederiets forpliktelser etter tildelingsbeslutningen», tredje avsnitt. 

Spørsmål 2 – trekking av søknad  
Kommunen bekrefter at det vil være mulig å trekke søknad helt eller delvis for en gruppe. Det vises 
for øvrig til prosessdokumentets vedlegg 1, fjerde avsnitt (boks) «Prioritet». 

Spørsmål 3 – tilbudte skip 
Kommunen bekrefter at en søknad med slik struktur/de alternativer som fremgår av spørsmål 3 
femte ledd vil være i overensstemmelse med de kravene kommunen stiller til søknadene. 

Spørsmål 4 – ventekai/nattligge 
Kommunen vil ta stilling til ventekai/nattligge slik det fremgår av prosessdokumentet. 

 
Spørsmål 5 – kostnader 
Det vil være bystyret/den nye kommunestyret som fastsetter satser/vederlag innenfor gjeldende 
lover og regler. Kommunen kan imidlertid per i dag bekrefte at det ikke foreligger konkrete planer 
om endringer som ikke er offentlig tilgjengelig informasjon, og som vil kunne medføre 
kostnadsendinger av betydning. 

 

Spørsmål 6 – landstrømanlegg og prisfastsettelse 
Forutsatt at kommunen etablerer et landstrømanlegg vil kommunens avgiftsberegning være basert 
på kostnadene til etablering og drift av anlegget. Rederiene må selv tegne egne abonnementer hos  



 

strømleverandør, samt dekke eventuelle kostnader knyttet til tilpasning av denne til det aktuelle 
skip. 
 

Spørsmål 7– forhaling fra/til nattleie  
Det vises til prosessdokumentets vedlegg 2, punkt. 2-4 hvor det fremgår at «Verdien av utslipp skal 
være knyttet til all operasjon av skipet (inkl. havneligge, nattligge, inn- og utseiling) innenfor det 
angitte området.» 
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