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Sammendrag  

Deloitte har gjennomført en kartlegging av forvaltning av båthavner på kommunal grunn i Asker kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 24/20, 18. mai 2020. har vært å kartlegge 

Asker kommunes arbeid med forvaltning av båthavner på kommunal grunn, herunder: 

• Hvor mange kommunale og private båthavner finnes i Asker kommune, 

• Hvilke politiske vedtak finnes som finnes i Asker kommune (både den nye og de gamle 

kommunene) som gir føringer for drift og forvaltning av båthavner, 

• Om kommunen har utarbeidet felles retningslinjer/reglement som regulerer båtforeningers bruk 

eller leie av selve havnen, 

• Om kommunen har etablert retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og 

forvaltning av kommunale båthavner og båthavner driftet av lokale båtforeninger, 

• Om det er inngått skriftlige avtaler med alle lokale båtforeninger som leier kommunal grunn til 

drift av båthavner, og 

• Om det er etablert system i kommunen for å føre kontroll med at disponering av havneområder, 

samt drift og forvaltning av båthavner på kommunal grunn, skjer i samsvar med etablerte 

retningslinjer/reglement. 

Prosjektet er gjennomført som en kartleggende undersøkelse, og Deloitte har ikke gjort vurderinger av for 

eksempel etterlevelse av eventuelle retningslinjer og reglementer som er utarbeidet. I forbindelse med 

kartleggingen har Deloitte gjennomgått og analysert eksisterende kommunale vedtak (både i den nye og 

de gamle kommunene), samt dokumentasjon knyttet til forvaltning og drift av båthavner på kommunal 

grunn og system/rutiner som er etablert for å føre kontroll/tilsyn med at forvaltning av båthavner skjer i 

samsvar med gjeldende retningslinjer/reglement. Videre har Deloitte gjennomført tre intervjuer i 

kartleggingen, med direktør for samfunnstjenester, rådgiver for friluftsliv og havn, og tidligere daglig leder 

for Hurum Havner KF. 

Antall kommunale og private båthavner i Asker kommune 

Kartleggingen viser at det i Asker kommune finnes 3 kommunale småbåthavner og 13 kommunale brygger. 

Videre finnes det 14 private småbåthavner som ligger på kommunal grunn, mens 44 private småbåthavner 

ligger på privat grunn. Ved de kommunale småbåthavnene finnes 330 båtplasser og 200 gjesteplasser, 

mens det i de private småbåthavnene finnes omtrent 6300 båtplasser og ca. 250 gjesteplasser. 

Politiske vedtak om forvaltning av båthavner 

Det er fattet enkelte vedtak i de tre gamle kommunene vedrørende vilkår for leie av grunn til drift av 

båthavner. Verken i dagens Asker kommune eller de tre gamle kommunene er det imidlertid fattet politiske 

vedtak som gir helhetlige føringer for disponering/leie av grunn til drift av båthavner, eller for 

administrasjon, drift og forvaltning av båthavner i kommunen. 

Felles retningslinjer/reglement som regulerer grunnleie for private båtforeninger 

Det er ikke utarbeidet felles retningslinjer/reglement som regulerer de private båtforeningenes bruk eller 

leie av selve havnen (grunnleie), herunder retningslinjer som regulerer båtforeningenes bruk og vedlikehold 

av eventuell bygningsmasse og installasjoner som kommunen eier eller hvilke muligheter båtforeningene 

selv har til å investere i og gjennomføre byggetiltak i havnene. 

Felles retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og forvaltning av 

båthavner  

Kommunen har ikke etablert retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og forvaltning av 

private båthavner driftet av lokale båtforeninger, og det er ikke på annen måte stilt systematiske krav til 

private båtforeninger om registrering av forening, tilknytning til bestemte organer, utarbeidelse av 

vedtekter og hva disse eventuelt skal inneholde eller ivaretakelse av sikkerhet og miljø og iverksettelse av 

miljøtiltak. 
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For de kommunale småbåthavnene er det utarbeidet forslag til driftsreglement som blant annet inneholder 

forutsetninger for å få tildelt båtplass, prioriteringsregler ved tildeling av båtplass, og bestemmelser om 

pris for leie av båtplass. Det er også utarbeidet skriftlige leievilkår for båtplasser som gjelder for de tre 

kommunale båthavnene i Asker kommune.  

Skriftlige avtaler med båtforeninger som leier kommunal grunn 

Det er ikke inngått skriftlige avtaler med alle lokale båtforeninger som leier kommunal grunn til drift av 

båthavner, og det er ikke utarbeidet noen standardkontrakt/basiskontrakt med leievilkår og bestemmelser 

om drift og forvaltning som kommunene har benyttet overfor båtforeninger som leier kommunal grunn til 

drift av båthavner. 

 

Alle de skriftlige avtalene inneholder skriftlige leievilkår (leiesum og leiens varighet). Noen av kontraktene 

inneholder enkelte bestemmelser om drift og forvaltning av havn (bestemmelser om hvem som skal ha 

fortrinnsrett ved tildeling av plass, krav til ikke-kommersiell drift, og i ett tilfelle krav til utarbeidelse av 

plan for håndtering av avfall). Det er kun avtaler med båthavner i gamle Asker kommune som inneholder 

bestemmelser om drift og forvaltning av havn. 

Kontrollsystem for oppfølging av småbåthavners forvaltning og drift 

Kommunen har ikke etablert system for å føre kontroll med at disponering av havneområder, samt drift og 

forvaltning av båthavner på kommunal grunn, skjer i samsvar med etablerte retningslinjer/reglement. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en kartlegging av forvaltning av båthavner på kommunal grunn i Asker kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 24/20, 18. mai 2020. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet har vært å kartlegge Asker kommunes arbeid med forvaltning av båthavner på kommunal grunn. 

Følgende problemstillinger har blitt undersøkt: 

1. Hvor mange kommunale og private båthavner finnes i Asker kommune? 

a) Areal og sted? 

b) Antall båtplasser? 

2. Hvilke politiske vedtak finnes i Asker kommune (både den nye og de gamle kommunene) 

som gir føringer for: 

 
a) Disponering/leie av grunn til drift av båthavner? 

b) Administrasjon, drift og forvaltning av båthavner (både kommunale båthavner og båthavner driftet 

av lokale båtforeninger)? 

3. Har kommunen utarbeidet felles retningslinjer/reglement som regulerer båtforeningers 

bruk eller leie av selve havnen (grunnleie)? 

a) Omfatter eventuelle retningslinjer/reglement bestemmelser knyttet til: 

i) Bruk og vedlikehold av eventuelle bygningsmasse og installasjoner eiet av kommunen? 

ii) Båtforeningers investering og tiltak i havner, og hvordan disse skal håndteres dersom avtalen 

opphører? 

4. Har kommunen etablert retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og 

forvaltning av kommunale båthavner og båthavner driftet av lokale båtforeninger? 

a) Omfatter eventuelle retningslinjer/reglement krav til: 

i) Registrering av båtforening? 

ii) Tilknytning til andre organer (fellesråd e.l.)? 

iii) Utarbeidelse av vedtekter som regulerer blant annet medlemskap, tildeling av båtplasser, 

fastsetting av kontingent og vilkår for leie av båtplass? 

iv) Ivaretakelse av sikkerhet og miljø, miljøtiltak og tilgjengelighet? 

5. Er det inngått skriftlige avtaler med alle lokale båtforeninger som leier kommunal grunn til 

drift av båthavner, som inneholder leievilkår og bestemmelser om drift og forvaltning av 

havnen? 

a) Er avtaler utformet i samsvar med eventuelle felles retningslinjer/reglement for kommunen?  

6. Er det etablert system i kommunen for å føre kontroll med at disponering av havneområder, 

samt drift og forvaltning av båthavner på kommunal grunn, skjer i samsvar med etablerte 

retningslinjer/reglement? 

1.3 Avgrensning 

Prosjektet er gjennomført som en kartleggende undersøkelse av problemstillingene over. Deloitte har ikke 

gjort vurderinger av for eksempel etterlevelse av eventuelle retningslinjer og reglementer som er 

utarbeidet.  
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1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og 

kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).  

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mai 2020 til mars 2021. 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Deloitte har gjennomgått eksisterende kommunale vedtak (både i den nye og de gamle kommunene), samt 

dokumentasjon knyttet til forvaltning og drift av båthavner på kommunal grunn og system/rutiner som er 

etablert for å føre kontroll/tilsyn med at forvaltning av båthavner skjer i samsvar med gjeldende 

retningslinjer/reglement. Dette omfatter blant annet oversikter og statistikk om båthavner i Asker 

kommune, avtaler med private båtforeninger som driver småbåthavn på kommunal grunn, utkast til 

saksfremlegg for politisk sak om utleie av kommunal eiendom til båtforeninger, samt intern korrespondanse 

i administrasjon vedr. drift og forvaltning av båthavner både i gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner 

og i dagens Asker kommune. 

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene har Deloitte gjennomført intervjuer med personer 

som er/har vært involvert i Asker kommunes arbeid med drift og forvaltning av båthavner på kommunal 

grunn. Det har blitt gjennomført tre intervjuer i kartleggingen, med direktør for samfunnstjenester, 

rådgiver for friluftsliv og havn, og tidligere daglig leder for Hurum Havner KF. 

1.4.3 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Rapporten er sendt til kommunen for verifisering og uttale, og den endelige rapporten har blitt justert på 

bakgrunn av påpekte faktafeil og annen relevant informasjon fra kommunen. Asker kommunes uttale til 

rapporten følger vedlagt (vedlegg 1). 
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2. Oversikt over båthavner i Asker 

kommune 

2.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Hvor mange kommunale og private båthavner finnes i Asker kommune? 

• Areal og sted? 

• Antall båtplasser? 

2.2 Oversikt over småbåthavner i Asker kommune 

Deloitte har fått tilsendt oversikt fra Asker kommune som viser antall kommunale småbåthavner, 

kommunale brygger, private småbåthavner som ligger på kommunal grunn og private småbåthavner på 

private grunn.1 Tabellen under oppsummerer antall småbåthavner/kommunale brygger og antall båtplasser 

per kategori. Detaljerte opplysninger med antall båtplasser per havn/brygge innenfor de ulike kategoriene 

kommunale småbåthavner/brygger og private småbåthavner på kommunal grunn, er presentert under de 

neste overskriftene. 

Tabell 1: Oversikt over havner/brygger og båtplasser fordelt på ulike kategorier (Kilde: Asker kommune) 

 Antall havner/brygger Antall båtplasser 
(båtplasser/gjesteplasser) 

Kommunale småbåthavner 3 330/200 

Kommunale brygger 13 - 

Private småbåthavner på kommunal grunn 14 30972/383 

Private småbåthavner på privat grunn4 44 3203/195 

Total 62/13 6630/257 

 

I forbindelse med oversendelse av dokumentasjon får Deloitte opplyst at Asker kommune på 

kartleggingstidspunktet ikke har komplett oversikt over omfanget av kommunalt areal som disponeres til 

drift av småbåthavner. De oversikter Deloitte har mottatt inneholder ikke angivelse av det arealet den 

enkelte småbåthavn omfatter. I intervju får Deloitte opplyst at kommunen arbeider med å skaffe seg 

oversikt over hvor store arealer som er disponert og benyttet til småbåthavner. 

Kartet under viser hvor i kommunen kommunale småbåthavner, kommunale brygger og private 

småbåthavner på kommunal grunn ligger plasser. Alle de kommunale småbåthavnene befinner seg i gamle 

Hurum kommune (sammen med flere private båthavner på kommunal grunn, samt kommunal brygger). I 

gamle Asker kommune finnes det ikke havner som kommunen selv drifter, kun kommunale brygger (i 

tillegg til flere private båthavner som ligger på kommunal grunn. I gamle Røyken kommune ble 

småbåthavner i all hovedsak driftet av private båtforeninger på privat grunn. Kartleggingen viser at det i 

 

1 Deloitte får opplyst at oversikten fra kommunen baserer seg på eksisterende avfallsplan for båthavner. Denne ble 
utarbeidet for noen år siden, og er følgelig ikke fullstendig oppdatert på undersøkelsestidspunktet. Enkelte av tallene 
kan følgelig være feil/utdaterte. Kommunen opplyser at avfallsplan for båthavner skal revideres og oppdateres snarlig, 
og at kommunen i forbindelse med dette vil få oppdatert egen oversikt over småbåthavner og båtplasser. 
2 Oversikt over antall båtplasser mangler for to private småbåthavner på kommunal grunn.  
3 Oversikt over antall gjesteplasser mangler for fem private småbåthavner på kommunal grunn. 
4 Ifm. uttalelse til rapport opplyser Asker kommune at dette er et område hvor den private forvaltningen må reguleres 
med hjemmel i spesiallover så som Havneloven, Avfallsforskriften, Plan- og bygningsloven mm. Kommunedirektøren 
gjør dette av havnene fortløpende, men ser at kontrollen på grunn av kommunesammenslåingen og koronapandemien 
har vært mindre enn ønskelig i 2020 og at en systematisk kontroll mangler. 
5 Oversikt over antall gjesteplasser i private småbåthavner på privat grunn som Deloitte har fått tilsendt, er 
ufullstendig/mangelfull. Det hefter følgelig usikkerhet rundt antall gjesteplasser i denne kategorien. 
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det som i dag er gamle Røyken kommune, ligger én kommunal brygge (i Hyggen) og én privat småbåthavn 

på kommunal grunn (i Båtstø). 

Figur 1: Plassering av kommunale brygger og småbåthavner på kommunal grunn i Asker kommune (Kilder: 

kart.asker.kommune.no og Asker kommune) 
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2.2.1 Kommunale småbåthavner og brygger i Asker kommune 

Asker kommune har tre småbåthavner som kommunen selv driver. Alle de tre havnene er plassert i gamle 

Hurum kommune, på hhv. Sætre (gjestehavn), Filtvet (småbåthavn med plassleie) og Holmsbu (både 

småbåthavn med plassleie og gjestehavn). Antall båtplasser og gjesteplasser i de tre havnene er oppgitt i 

tabellen under: 

Tabell 2: Oversikt over antall båt- og gjesteplasser i kommunale småbåthavner (Kilde: Asker kommune) 

 Antall båtplasser Gjesteplasser (ev. 
antall) 

Sætre gjestehavn 0 150 

Filtvet småbåthavn 80 0 

Holmsbu småbåthavn og gjestehavn 250 50 

Total 330 200 

 

Asker kommune har videre 13 kommunale brygger hvor båtgjester har anledning til å fortøye, plassert på 

følgende steder i kommunen: 

• Holmen 

• Hval 

• Hvalstrand (to brygger) 

• Vollen 

• Sjøstrand 

• Åros 

• Verven 

• Sætre 

• Filtvet 

• Tofte 

• Holmsbu 

• Hyggen 

 

2.2.2 Private småbåthavner på kommunal grunn i Asker kommune 

Oversiktene Deloitte har fått tilsendt viser at det finnes 14 private småbåthavner i kommunen som ligger 

på kommunal grunn (hvorav en småbåthavn med båtplasser fordelt på to lokasjoner). Antall båtplasser og 

ev. gjesteplasser ved de ulike private småbåthavnene på kommunale grunn er oppgitt i tabellen under: 

Tabell 3: Oversikt over antall båt- og gjesteplasser i private småbåthavner på kommunal grunn (Kilde: Asker 

kommune) 

 Antall båtplasser Gjesteplasser? (ev. 
antall) 

Slependen båtforening 104 Nei 

Holmenskjæret båtforening 166 Nei 

Leangbukten båtforening 1250 Nei 

Asker seilforenings bryggelag (Blakstadtangen) 283 Nei 

Vollen båtforening (Selvikbukta) 220 Ja (oversikt mangler) 

Båtstø Oversikt mangler Oversikt mangler 

Sætre marina Oversikt mangler Oversikt mangler 

Sætre båtforening (to lokasjoner) 362 Ja (8) 

Skjæra båtforening 16 Nei 
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Sagene båtforening 120 Ja (2) 

Rødtangen båtforening 190 Ja (20) 

Slippen i Bugta (Holmsbu) Oversikt mangler Oversikt mangler 

Voldenveien bryggelag Oversikt mangler Oversikt mangler 

Bogen båtforening 24 Nei 

Total 2735 30 

 

Som det fremgår av fotnotene i tabellen, mangler det oversikt over hvor mange båtplasser og gjesteplasser 

som finnes i enkelte av de private småbåthavnene på kommunal grunn. I intervju blir det opplyst at 

kommunen har god oversikt over hvilke kommunale båthavner og brygger samt private småbåthavner på 

kommunal grunn som eksisterer, men at det er mer krevende å sikre en oversikt over båtplasser i private 

småbåthavner på kommunal grunn som til enhver tid er ajourført. Dette skyldes blant annet at de private 

småbåthavnene som regel selv kan styre hvor mange båtplasser som legges til rette i havneområdet, med 

mindre avtalen mellom kommunen og båtforeningen tilsier noe annet.6 Videre blir det opplyst i intervju at 

det har vært krevende å sikre fullstendig oversikt over antall båtplasser i private småbåthavner på 

kommunal grunn i gamle Hurum kommune. Mange av de skriftlige avtalene med båtforeningene som driver 

disse småbåthavnene er av eldre dato, og antall båtplasser er ikke nødvendigvis angitt i avtaler, vedtekter 

eller liknende dokumentasjon. For å skaffe oversikt over antall båtplasser, vil det i en del tilfeller derfor 

være nødvendig med fysisk inspeksjon. 

 

Deloitte får opplyst at kommunen i forbindelse med arbeid med kommuneplanens arealdel gjennomgår 

hele kystsonen, inkludert alle småbåthavnene. En av målsetningene med denne gjennomgangen er å få en 

oppdatert oversikt over blant annet antall båtplasser og disponert areal i alle småbåthavner, herunder 

private småbåthavner som ligger på kommunal grunn. 

 

 

 

6 Det er ikke etablert felles retningslinjer i kommunen som regulerer båtforeningenes bruk eller leie av selve havnen, 
herunder hvor mange båtplasser som kan legges til rette i de områdene kommunen eier og som disponeres av private 
båtforeninger. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.  
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3. Politiske vedtak vedr. forvaltning av 

båthavner 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Hvilke politiske vedtak finnes i Asker kommune (både den nye og de gamle kommunene) som gir føringer 

for: 

• Disponering/leie av grunn til drift av båthavner? 

• Administrasjon, drift og forvaltning av båthavner (både kommunale båthavner og båthavner 

driftet av lokale båtforeninger)? 

 

3.2 Politiske vedtak vedr. forvaltning av båthavner 

 

Kartleggingen viser at det i de tre gamle kommunene er fattet enkelte politiske vedtak knyttet til båthavner 

i det området som i dag utgjør Asker kommune. Eksempelvis er det i gamle Asker kommune fattet vedtak 

i eiendomsstyret i mai 20017 som har vært førende for de avtaler som er inngått i gamle Asker kommune 

etter denne datoen. I vedtaket ble det fastslått at det ved utleie av kommunal grunn til småbåthavner i 

kommunen skulle kreves leieavgift (som hensyntok tilsvarende leieforhold i kommunen, økonomisk 

avkastning ved annen realistisk bruk av eiendommen og om det i leiekontrakten påhvilte leietaker 

økonomisk forpliktelser utover leieavgiften) og at leieperiode i utgangspunktet var på maksimum 10 år 

(med mulighet for fornyelse etter reforhandling av vilkår). Videre ble det i formannskapet i gamle Asker 

kommune fattet vedtak 10. mai 20118, vedrørende prinsipper for utleie av kommunale eiendommer. I 

denne saken ble det vedtatt at gjeldende krav om at forvaltning av kommunale eiendommer skal skje etter 

forretningsmessige prinsipper skulle videreføres, at alle saker om utleie av kommunal eiendom til eksterne 

leietakere som ikke skal skje til antatt markedsleie skal behandles politisk, samt prinsipper for å sikre 

midler til vedlikehold av utleide bygg. 

I tillegg foreligger det politiske vedtak fra de gamle kommunene som omhandler vilkår for tildeling av 

båtplass og prisnivå i kommunale båthavner, og vedtak i reguleringsplansaker og byggesaker som berører 

og/eller involverer båthavner. Utover det som omhandler vilkår for tildeling av plass og pris for plass i 

kommunal havn, gir de aktuelle sakene i liten grad føringer for disponering/leie av grunn til drift av 

båthavner, eller for administrasjon, drift og forvaltning av båthavner i kommunen. 

Det blir opplyst at det i 2015 pågikk et arbeid i gamle Asker kommune med å etablere tydeligere politikk i 

kommunen for en enhetlig håndtering av utleie av kommunal grunn til drift av småbåthavner, herunder 

utarbeidelse av retningslinjer for hvilke vilkår som skulle inngå i avtaler med private småbåtforeninger. 

Arbeidet, som var planlagt å resultere i at det ble fremmet sak for politisk behandling, ble imidlertid aldri 

sluttført. Deloitte får opplyst at en av årsakene til at arbeidet stoppet opp var utfordringer knyttet til 

håndtering av kommersielle vs. ikke-kommersielle båtforeninger (og hvilke leievilkår skulle ulike 

båtforeninger/båtforeninger med ulikt formål ha), herunder at meningene om dette blant de ulike 

båtforeningene var svært sprikende. En annen årsak blir opplyst å ha vært at det ikke var tidsmessig 

presserende å få dette på plass på daværende tidspunkt, ettersom flertallet av de avtaler gamle Asker 

 

7 Sak 22/01. 
8 F-93/11. 

Oppsummering 

Det er fattet enkelte vedtak i de tre gamle kommunene vedrørende vilkår for leie av grunn til drift av 

båthavner. Verken i dagens Asker kommune eller de tre gamle kommunene er det imidlertid fattet 

politiske vedtak som gir helhetlige føringer for disponering/leie av grunn til drift av båthavner, eller for 

administrasjon, drift og forvaltning av båthavner i kommunen. 
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kommune hadde om utleie av grunn til drift av småbåthavner hadde en lang tidshorisont og ikke uten 

videre ville kunne la seg endre/tilpasses ev. oppdaterte kommunale retningslinjer. I tillegg blir det vist til 

at de avtalene som eksisterte, inneholdt høyst varierende bestemmelser og forutsetninger, som vanskelig 

lot seg sy sammen til en felles politikk for utleie av grunn til drift av småbåthavner. Siden de ulike 

leieavtalene har blitt inngått på ulike tidspunkt, og med til dels mange års mellomrom, er avtaleinnholdet 

i den enkelte avtale i liten grad er harmonisert, og de ulike avtalene med private båtforeninger om leie av 

kommunal grunn til drift av småbåthavn uttrykker i stor de politiske prioriteringer som var gjeldende på 

inngåelsestidspunktet.   

Deloitte får opplyst at det ikke er fattet politiske vedtak i dagens Asker kommune som slår fast en helhetlig 

politikk for kommunens utleie av grunn til private båtforeninger eller kriterier/krav som skal stilles i avtaler 

med private båtforeninger for hvordan disse skal administrere, drifte og forvalte havnene. I forbindelse 

med verifisering av rapportutkast blir det opplyst at det første året i ny kommune primært har gått med til 

å skaffe oversikt over ulike avtaler samt ordinære driftsoppgaver i en tid preget av covid-19 pandemien. 

Felles regler for kommunale småbåthavner og private småbåthavner beliggende på kommunal grunn har 

lenge vært planlagt som politisk sak i gamle Asker, men har blitt satt på vent av forskjellige årsaker, blant 

annet vanskeligheten med å samkjøre kommersielle og ikke-kommersielle båtplasser. Behovet for felles 

regler og prinsipper for avtaler er imidlertid blitt enda mer aktuelt etter kommunesammenslåingen. Det 

opplyses om at kommunedirektøren derfor planlegger at sak om felles retningslinjer/reglement for 

småbåthavner fremmes ved årsskiftet 2021/2022. Denne saken vil omfatte retningslinjer for 

småbåthavnene, kontroll, avtalenes varighet og deres utleie til den enkelte båteier. 
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4. Retningslinjer for grunnleie 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har kommunen utarbeidet felles retningslinjer/reglement som regulerer båtforeningens bruk eller leie av 

selve havnen (grunnleie)? 

Omfatter eventuelle retningslinjer/reglement bestemmelser knyttet til: 

• Bruk og vedlikehold av eventuell bygningsmasse og installasjoner eiet av kommunen? 

• Båtforeningers investering og tiltak i havner, og hvordan disse skal håndteres dersom avtalen 

opphører? 

 

4.2 Felles retningslinjer/reglement som regulerer grunnleie for private båtforeninger 

 

Deloitte får opplyst at det verken i de gamle kommunene eller i dagens Asker kommune har vært utarbeidet 

retningslinjer, reglement eller tilsvarende som regulerer de private båtforeningenes bruk eller leie av 

kommunal grunn til drift av småbåthavn. Dette innebærer at det ikke foreligger retningslinjer som slår fast 

felles prinsipper for hva de ulike private båtforeningene skal betale i grunnleie, hvordan eventuell 

bygningsmasse og installasjoner som kommunen eier på den aktuelle grunnen kan/skal brukes og 

vedlikeholdes, eller hvilke rettigheter/muligheter de private båtforeningene har til å gjøre investeringer og 

oppføre tiltak/bygg i havnen. 

I intervju opplyser direktør for samfunnstjenester at Asker kommune på sikt bør vurdere å få på plass en 

politisk strategi knyttet til utleie av grunn til drift av private småbåthavner, som blant annet omfatter større 

harmonisering av leiepriser og ev. andre vilkår knyttet til grunnleie. Historisk har de gamle kommunene 

ved inngåelse av avtaler om utleie av grunn tatt ulike hensyn for ulike småbåthavner når det gjelder 

fastsettelse av grunnleie. For eksempel har det vært tatt hensyn til hvorvidt båtforeningene er ideelle eller 

kommersielle organisasjoner, hvorvidt båtforeningene også driver med 

ungdomsarbeid/fritidstilbudsaktivitet (som kommunene kan ha hatt ønske om å stimulere til), samt den 

geografiske beliggenheten til den enkelte den aktuelle båtforeningen (noen områder kan ha vært mer 

ettertraktede enn andre). Det at kommunene har tatt slike hensyn ved inngåelse av leieavtaler om 

kommunal grunn til drift av småbåthavner, har medvirket til at leieprisene i de ulike eksisterende avtalene 

varierer.  

Som det fremgår av kapittel 3.2, pågikk det i 2015 et arbeid i gamle Asker kommune med å etablere 

tydeligere politikk i kommunen for en enhetlig håndtering av utleie av kommunal grunn til drift av 

småbåthavner. Av utkast til saksfremlegg i sak «Utleie av kommunale eiendommer til båthavner» som var 

planlagt lagt frem for formannskap i 2015, blir det vist til at det prinsipielle utgangspunktet i daværende 

Asker kommune var at kommunale eiendommer skulle forvaltes forretningsmessig, og at utleie av 

kommunale eiendommer derfor normalt sett skulle skje til markedspris. Det blir i saken også vist til at en 

slik praksis hadde politisk og styringsmessig forankring i F-sak 93/11. Videre blir det i saksfremlegget vist 

til at det for flere kommunale eiendommer som leies ut til båthavner over tid har vært etablert praksis for 

at grunnleie ikke tilsvarer markedspris. Som det fremgår av kapittel 3.2, ble arbeidet med saken om utleie 

av kommunale eiendommer til båthavner aldri ferdigstilt og lagt frem for behandling i formannskapet.  

Oppsummering 

Det er ikke utarbeidet felles retningslinjer/reglement som regulerer de private båtforeningenes bruk 

eller leie av selve havnen (grunnleie), herunder retningslinjer som regulerer båtforeningenes bruk og 

vedlikehold av eventuell bygningsmasse og installasjoner som kommunen eier eller hvilke muligheter 

båtforeningene selv har til å investere i og gjennomføre byggetiltak i havnene. 
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I intervju viser direktør for samfunnstjenester til at de ulike avtalene som har vært inngått med private 

båtforeninger i hovedsak har vært gjenstand for politisk behandling, og at de individuelle hensynene som 

har vært tatt i forbindelse med fastsettelse av grunnleiestørrelse for den enkelte båtforening følgelig gir 

uttrykk for en ønsket praksis i kommunen. I utkastet til saksfremlegget i saken fra 2015 om utleie av 

kommunale eiendommer til båthavner blir det vist til at begrunnelsen for utleie av grunn til økonomiske 

vilkår som ligger under antatt markedspris, har vært at kommunens innbyggere, uavhengig av 

inntektsnivå, bør ha mulighet til å disponere båtplass i kommunen. Grunnleien i den enkelte avtale har 

derfor fra kommunens side blitt lagt på et nivå som ikke skal måtte medføre at de private båtforeningene 

skal være nødt til å heve leiebeløpet for den enkelte båtplass for å kunne dekke sine kostnader. 
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5. Retningslinjer for administrasjon, drift og 

forvaltning av båthavner 

 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har kommunen etablert retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og forvaltning av 

kommunale båthavner og båthavner driftet av lokale båtforeninger? 

Omfatter eventuelle retningslinjer/reglement krav til: 

• Registrering av båtforening? 

• Tilknytning til andre organer (fellesråd e.l.)? 

• Utarbeidelse av vedtekter som regulerer blant annet medlemskap, tildeling av båtplasser, 

fastsetting av kontingent og vilkår for leie av båtplass? 

• Ivaretakelse av sikkerhet og miljø, miljøtiltak og tilgjengelighet? 

 

5.2 Felles retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og forvaltning 

av båthavner  

 

Kartleggingen viser at det verken i de gamle kommunene eller i dagens Asker kommune har vært utarbeidet 

retningslinjer, reglement eller tilsvarende som regulerer administrasjon, drift og forvaltning av private 

båthavner driftet av lokale båtforeninger. Dette innebærer at kommunen(e) ikke har stilt systematiske krav 

til private båtforeninger når det gjelder hvordan disse skal administrere, drive og forvalte private 

småbåthavner som ligger på kommunal grunn. I intervju blir det bekreftet at kommunen verken nå eller 

tidligere har stilt krav til private småbåtforeninger om for eksempel registrering av båtforening i nasjonale 

register, tilknytning til bestemte organer/nasjonale interesseforeninger/-organisasjoner, eller utarbeidelse 

av vedtekter for de aktuelle havnene. Det er heller ikke stilt krav til båtforeninger om ivaretakelse av 

sikkerhet og miljø og iverksettelse av miljøtiltak, utover de krav som følger av forurensningsforskriften om 

utarbeidelse av avfallsplaner for småbåthavner. 

Når det gjelder de kommunale småbåthavnene i kommunen, viser kartleggingen at det er utarbeidet et 

forslag til reglement for drift av havnene i Asker.9 I forslaget til retningslinjer inngår bestemmelser om 

blant annet fremgangsmåte for å søke om båtplass, hvordan det skal prioriteres mellom søkere ved tildeling 

av plass, forutsetninger for å få tildelt plass, hvilke avgifter/priser som gjelder ved leie av båtplass, 

disposisjonsrett for tildelt plass, oppsigelse av båtplass og håndtering av innskudd (oppgjør) ved oppsigelse 

av plass. Videre har kommunen utarbeidet skriftlige leievilkår som gjelder for all leie og bruk av båtplasser 

 

9 https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/reglement-for-drift-
av-havnene/ 

Oppsummering 

Kommunen har ikke etablert retningslinjer/reglement som regulerer administrasjon, drift og forvaltning 

av private båthavner driftet av lokale båtforeninger, og det er ikke på annen måte stilt systematiske 

krav til private båtforeninger om registrering av forening, tilknytning til bestemte organer, utarbeidelse 

av vedtekter og hva disse eventuelt skal inneholde eller ivaretakelse av sikkerhet og miljø og 

iverksettelse av miljøtiltak. 

For de kommunale småbåthavnene er det utarbeidet forslag til driftsreglement som blant annet 

inneholder forutsetninger for å få tildelt båtplass, prioriteringsregler ved tildeling av båtplass, og 

bestemmelser om pris for leie av båtplass. Det er også utarbeidet skriftlige leievilkår for båtplasser som 

gjelder for de tre kommunale båthavnene i Asker kommune.  

 

https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/reglement-for-drift-av-havnene/
https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/reglement-for-drift-av-havnene/
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og tilknyttede områder og fasiliteter i de kommunale båthavnene i Asker kommune.10 I vilkårene er de 

betingelsene som gjelder for den enkelte innbygger som leier båtplass beskrevet (utleiers ansvar, leietakers 

ansvar, krav til forsvarlig fortøyning, plasstildeling og ev. omrokkering, bruk av plass, ferieutleie, oppsigelse 

mv.). I intervju blir det opplyst at kommunen også stiller krav til innbyggere som leier båtplass av kommune 

om at båt skal være registreres hos relevant myndighet, samt om at forsikringsselskap og -polise meldes 

inn til kommunen. Tilsvarende krav er ikke stilt til de private båthavnene på kommunal grunn og de 

innbyggerne som leier båtplass i disse havnene. Videre blir det opplyst i intervju at kommunen holder på 

å ta i bruk et nytt elektronisk styringssystem (Havneweb) for administrasjon av båthavner og oppfølging 

av leieforhold med den enkelte båtplassinnehaver. Systemet vil bli tatt i bruk for de tre kommunale 

båthavnene i Asker, og det vil foreløpig ikke blitt stilt krav til de private båtforeningene om å ta i bruk 

tilsvarende løsning. 

I intervju opplyser direktør for samfunnsutvikling at det i fremtiden vil kunne være aktuelt å legge inn 

vilkår i leieavtalene med private båtforeninger som leier kommunal grunn, som regulerer hvordan 

småbåthavner skal administreres, driftes og forvaltes. Sammen med en økt harmonisering av grunnleie, 

vil dette kunne bidra til økt likebehandling for de private båtforeningene som mottar det godet det å leie 

grunn fra kommunen faktisk er. Samtidig blir det pekt på at de ulike områdene der det i dag finnes private 

småbåthavner som holder til på kommunal grunn til dels er svært ulike (blant annet med hensyn til hvilke 

fasiliteter som finnes, hva slags områder og interesser som ligger i nærheten av havnen osv.), og at det 

også fremover vil være behov for å kunne ta hensyn til lokale variasjoner ved inngåelse av nye leieavtaler 

med private båtforeninger. Direktør for samfunnsutvikling peker på at det viktigste innen dette 

politikkområdet er at kommunen får på plass avtaler med private båtforeninger som tjener innbyggerne 

og lokalmiljøet, og at ev. krav og vilkår som blir stilt til private båtforeninger i leieavtaler bør reflektere 

dette og hensynta lokale forhold i den grad som er nødvendig for at kommunen skal lykkes med å gi 

innbyggere og lokalmiljøet et godt småbåthavn-tilbud. 

I intervju med tidligere daglig leder i Hurum Havner KF blir det trukket frem at tydeligere retningslinjer fra 

kommunen for privat leie av kommunal grunn til drift av småbåthavner, med krav/kriterier som var bedre 

harmonisert på tvers av de ulike havnene når det gjaldt for eksempel vilkår for grunnleie og hvordan de 

private småbåtforeningene skulle drive og forvalte de ulike havnene, også vil kunne bidra til større 

forutsigbarhet og redusert opplevelse av tilfeldighet for innbyggerne i kommunen når det gjelder i leie av 

båtplass. 

 

 

10 https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/leievilkar-for-
batplasser/ 
 

https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/leievilkar-for-batplasser/
https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/sjo-og-batliv/gjestehavner-og-smabatplasser/leievilkar-for-batplasser/
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6. Inngåelse av skriftlige avtaler  

 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Er det inngått skriftlige avtaler med alle lokale båtforeninger som leier kommunal grunn til drift av 

båthavner som inneholder leievilkår og bestemmelser om drift og forvaltning av havnen? 

Under dette: 

• Er avtaler utformet i samsvar med eventuelle felles retningslinjer/reglement for kommunen? 

 

6.2 Bruk av skriftlige avtaler med båtforeninger som leier kommunal grunn 

 

Kartleggingen viser at det ikke er inngått skriftlig avtale med alle båtforeninger som leier kommunal grunn 

til drift av båthavner. Det er heller ikke utarbeidet noen standardkontrakt/basiskontrakt med leievilkår og 

bestemmelser om drift og forvaltning som kommunene har benyttet overfor båtforeninger som leier 

kommunal grunn til drift av båthavner og som har inngått skriftlig avtale. Tabellen under oppsummerer 

status for inngåelse av skriftlig avtale med den enkelte båtforening, samt hvorvidt aktuelle avtaler omfatter 

skriftlige vilkår for selve leieforholdet og bestemmelser om drift og forvaltning av havnene: 

Tabell 4: Oversikt over skriftlige avtaler med båtforeninger om leie av kommunal grunn til drift av båthavner 

(Kilde: Asker kommune) 

Båtforening/-havn Skriftlig 
avtale?  
(J/N) 

Dato for inngåelse 
av gjeldende avtale 

Leievilkår i 
kontrakt? 
(leiesum, 

leiens 
varighet mv.)  

(J/N) 

Bestemmelser i kontrakt om 
drift og forvaltning av havn?  

(J/N) 

Slependen båtforening J 20.3.20 J Avtalen inneholder enkelte 
momenter som gjelder drift av 

havn (hvem som skal ha 
fortrinnsrett ved tildeling av 

plass, ikke-kommersiell drift, 
utarbeidelse av plan for 

håndtering av avfall) 

Holmenskjæret 

båtforening 

J 2.5.17 J Avtalen inneholder enkelte 

momenter som gjelder drift av 
havn (hvem som skal ha 

fortrinnsrett ved tildeling av 
plass, ikke-kommersiell drift) 

Oppsummering 

Det er ikke inngått skriftlige avtaler med alle lokale båtforeninger som leier kommunal grunn til drift av 

båthavner, og det er ikke utarbeidet noen standardkontrakt/basiskontrakt med leievilkår og 

bestemmelser om drift og forvaltning som kommunene har benyttet overfor båtforeninger som leier 

kommunal grunn til drift av båthavner. 

 

Alle de skriftlige avtalene inneholder skriftlige leievilkår (leiesum og leiens varighet). Noen av 

kontraktene inneholder enkelte bestemmelser om drift og forvaltning av havn (bestemmelser om hvem 

som skal ha fortrinnsrett ved tildeling av plass, krav til ikke-kommersiell drift, og i ett tilfelle krav til 

utarbeidelse av plan for håndtering av avfall). Det er kun avtaler med båthavner i gamle Asker kommune 

som inneholder bestemmelser om drift og forvaltning av havn. 

 

NOE OM hva avtalene inneholder/ikke inneholder av leievilkår og bestemmelser om drift og forvaltning 

av havnene. 
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Leangbukten båtforening J 19.12.06 J Avtalen inneholder enkelte 
momenter som gjelder drift av 

havn (hvem som skal ha 
fortrinnsrett ved tildeling av 
plass, ikke-kommersiell drift) 

Asker seilforenings 
bryggelag 
(Blakstadtangen) 

J 11.9.01. Avtalen 
utløper sept. 2021. 
Inneholder mulighet 

for 10 års 
forlengelse. 

J Avtalen inneholder enkelte 
momenter som gjelder drift av 

havn (hvem som skal ha 
fortrinnsrett ved tildeling av 
plass, ikke-kommersiell drift) 

Vollen båtforening 
(Selvikbukta) 

N Siste avtale ble 
inngått 3.12.73, med 

25 års gyldighet. 
Avtalen inneholdt rett 

til forlengelse, men 
det er ikke inngått ny 

avtale. 

J N 

Båtstø N - - - 

Sætre marina J 11.12.87 J N 

Sætre båtforening (to 
lokasjoner) 

J 9.12.90 J N 

Skjæra båtforening J 28.4.99 J N 

Sagene båtforening - Det foreligger en 
avtale dater 

12.11.99. Det 
foreligger usikkerhet 
knyttet til om denne 
har blitt signert av 

begge parter. 

J N 

Rødtangen båtforening J 7.4.11 J N 

Slippen i Bugta 
(Holmsbu) 

J 1.6.01. Avtale ble 
forlenget med ett år i 

2021. Ytterligere 
forlengelse avventes i 

påvente av 
kartlegging og 
politisk sak. 

J N 

Voldenveien bryggelag 1 av 7 
medeiere 
har hatt 
skriftlig 
avtale 

- - - 

Bogen båtforening N - - - 

 

I intervju opplyser direktør for samfunnsutvikling at flere av avtalene kommunen har med båtforeninger 

om leie av kommunal grunn til drift av båthavn er gamle, og at avtalene derfor ikke nødvendigvis omfatter 

bestemmelser og vilkår for leieforholdet som man i dag vurderer som relevante/aktuelle. Dette bekreftes 

av en gjennomgang av de aktuelle avtalene. Som tabellen over viser, mangler flere av kontraktene 

bestemmelser om hvordan båtforeningene skal drifte og forvalte de aktuelle båthavnene. Jf. de gjeldende 

kontraktene, har dette i stor grad vært opp til båtforeningene selv å bestemme. I noen av de nyere avtalene 

fra gamle Asker kommune, er det imidlertid stilt enkelte krav til drift og forvaltning av havn, som krav til 

at personer med fast bopel i Asker kommune skal ha fortrinnsrett ved tildeling av plass, og at havnene skal 

driftes ikke-kommersielt. Som det også fremgår av tabellen, mangler det skriftlig kontrakt med 

båtforeninger som driver enkelte av de private båthavnene på kommunal grunn. 
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I forbindelse med verifisering av rapportutkast opplyser Asker kommune at når det gjelder tidligere og 

løpende avtaler om utleie av kommunal grunn til private båthavner, har rammene for dette vært styrt 

gjennom: 

• Særlover – juridiske rammer 

• Forvaltningsmessig – regulering 

• Privatrettslig – avtale 

• Krav til internkontroll - kommuneloven 

Det blir vist til at avtalene med bakgrunn i de ulike forutsetninger som har vært lagt til grunn for bruk av 

kommunal grunn, har hatt ulike føringer og innretninger. Noen steder ligger det til rette for at 

båtforeningene tar et utvidet ansvar for friområder, parkering og aktiviteter for barn og unge, mens andre 

steder har det vært et større kommersielt grunnlag for den inngått leieavtalen. Avtalene har i stor grad 

vært langsiktige, basert på forutsigbarhet og fordeling av et gode blant innbyggerne. De senere år har det 

vært et økende fokus på en mer kommersiell utnyttelse av kommunens grunn, noe som også har vært 

drevet av et forsøk på i økende grad å likebehandle båtforeninger med kommersielle marinaer. Som påpekt 

i kapittel 3.2, opplyser Asker kommune at behov for felles regler og prinsipper for avtaler med båtforeninger 

er blitt aktualisert ytterligere etter kommunesammenslåingen, og at det er planlagt fremlagt sak for politisk 

behandling ved årsskiftet 2021/2022 vedr. dette. 

I kartleggingen kommer det frem at det i Asker kommune har blitt bestemt at det ikke skal inngås noen 

nye avtaler med private båtforeninger om leie av grunn til drift av småbåthavner før kommunen får etablert 

en mer helhetlig og systematisk tilnærming til hvordan dette skal foregå. Samtidig fremgår det at 

kommunen i mars 2020 inngikk ny leieavtale med Slependen båtforening. I intervju blir det opplyst at 

dette i realiteten ikke dreier seg om en ny leieavtale, men om sluttføring av forhandlinger som har pågått 

over tid om videreføring av eksisterende avtale. Forhandlingene har pågått over flere år, helt siden den 

eksisterende avtalen utløp for en tid tilbake. På grunn av ulike forhold knyttet til både Asker Brygge-saken, 

utbygging av ny E18 mm., har det vært vanskelig for kommunen og båtforeningen å komme til endelig 

enighet om vilkårene i fornyet avtale. Da ny avtale kom på plass, sammenfalt dette med at kommunen 

nylig hadde etablert som praksis at ingen nye avtaler skulle inngås før det var etablert nye retningslinjer 

for forvaltning og utleie av grunn til private båtforeninger. Direktør for samfunnsutvikling viser til at det 

var tilfeldigheter og timing som gjorde at det da fremstod som at kommunen handlet i strid med nylig 

etablert intern praksis for avtaleinngåelse, selv om realiteten var at avtalen hadde utgått, at forhandlinger 

om videreføring av avtale hadde pågått over tid og at det var behov for å sluttføre de forhandlinger som 

lenge hadde pågått med Slependen båtforening. Det blir vist til at den aktuelle saken er en eldre sak, og 

ikke en ny sak der kommunen har inngått avtale med en båtforening i strid med egen praksis. 
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7. System for kontroll og oppfølging av 

forvaltning av båthavner 

 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

Er det etablert system i kommunen for å føre kontroll med at disponering av havneområder, samt drift og 

forvaltning av båthavner på kommunal grunn, skjer i samsvar med etablerte retningslinjer/reglement? 

7.2 Kontrollsystem for oppfølging av småbåthavners forvaltning og drift 

 

Som det fremgår av kapitlene 4 og 5, har det verken i de gamle eller den nye kommunen vært etablert 

retningslinjer/reglement som regulerer private båtforeningers bruk og leie av havneområder (grunnleie), 

eller administrasjon, drift og forvaltning av private båthavner på kommunal grunn. 

I intervju blir det opplyst at ettersom det ikke har vært etablert retningslinjer/reglement som angir 

detaljerte forhold knyttet til drift og forvaltning av private småbåthavner, har det heller ikke har vært 

etablert noen form for systematisk oppfølging knyttet til hvordan private båtforeninger forvalter og drifter 

småbåthavner som ligger på kommunal grunn. Det blir vist til at fordi kontraktene har vært relativt enkle 

og i liten grad inneholdt spesifikke krav og kriterier som de private båtforeningene må oppfylle, har 

kommunen vurdert det som ikke relevant å foreta slik oppfølging. Det blir vist til at tettere og mer 

systematisk oppfølging av hvorvidt private båtforeninger etterlever/følger opp ev. krav og føringer fra 

kommunen imidlertid kan bli aktuelt dersom avtalekriteriene med de ulike båtforeningene i fremtiden i 

større grad skal spesifiseres og harmoniseres. 

I intervju blir det videre opplyst at det eneste særforholdet knyttet til drift og forvaltning av private 

småbåthavner på kommunal grunn som kommunen har fulgt opp, er hvorvidt det har vært etablert 

avfallsplaner i havnene, jf. forurensningsforskriften kap. 20. Oversikt over etablering av avfallsplaner har 

blitt innhentet av kommunen jevnlig, og rapportert inn til Fylkesmannen. 

Oppsummering 

Kommunen har ikke etablert system for å føre kontroll med at disponering av havneområder, samt drift 

og forvaltning av båthavner på kommunal grunn, skjer i samsvar med etablerte 

retningslinjer/reglement. 
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: Uttale fra Asker kommune 
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