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Moss Havn KF   
Informasjon om selskapet  
Moss Havn KF 

Selskapsform:  Kommunalt foretak  

Org. nummer:  971 033 339 

Stiftelsesdato:  01.01.2000 

Kontaktperson:  Øystein Høsteland Sundby  

Besøksadresse: Strandgaten 10, 1531 Moss 

Telefon:  69 20 87 00 

E-post:   firmapost@moss-havn.no 

Nettadresse:  www.moss-havn.no 

Eiere 
Moss Havn KF er en del av Moss kommune som rettssubjekt. 

Selskapets formål 
Moss Havn KF er Moss kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og 

forvaltningsmessige oppgaver Moss kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og 

bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 

Moss Havn KF skal sørge for rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Moss 

kommunes havneområde og forvalte havnekapitalens aktiva på en måte som fremmer de vedtatte 

målsettinger for Moss Havn KF. 

For å opprettholde og videreutvikle havnen og dens trafikkgrunnlag kan Moss Havn KF engasjere seg 

i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for Moss kommunes 

havnevirksomhet. 

Moss Havn KF kan på vegne av Moss kommune delta på eiersiden i andre selskaper. 

Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakter når dette tjener de formål 

foretaket skal ivareta. 

Eierorgan: 
Styret er valgt av kommunestyret og rapporterer til dette organ om ikke myndighet er delegert til 

formannskapet. 

Styret: Antall medlemmer (varamedlemmer) og styreleders navn:  
Havnestyret består av 6 medlemmer med 5 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer og 1 

ansatt representant med personlig varamedlem. I tillegg oppnevnes 1 brukerrepresentant med 

varamedlem som observatør. Kommunestyret velger de 5 politiske medlemmene med 

varamedlemmer samt havnestyrets leder og nestleder blant disse. 

Styremedlemmene velges for 2 år. Styreleder: Fred Jørgen Evensen Nestleder: Terje Turøy 

Styremedlemmer: Kristin Lind-Larsen, Gretha Kant, Erlend Wiborg 

Varamedlemmer: Mette-Gro Karlsen, Anne Lise Kure Gjøstøl, Trond Johan Valde, Jørn Roald Wille, 

Marie Therese Bakkevig 

Ansattrepresentant: Birger Langseth Harveg Vara: Freddy Rinden Brukerrepresentant: Ulf Raab Vara: 

Jørgen Vogt 
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Rapportering til kommunen 

Havnestyret skal avgi årsregnskap til kommunestyret om oppnådde resultater på samme tidspunkt 

som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret. 
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