
Borg Havn IKS  
v/Havnedirektør Tore Lundestad og ass. Havnedirektør Roar Johansen 

E-post: tore.lundestad@borg-havm.no
roar.johansen@borg-havn.no 

Deres ref. Vår ref.  Sarpsborg 25.11.2019
ØH/SD 153460/12157 

HVALER KOMMUNES KAPITALINNSKUDD I BORG HAVN IKS 

1 Innledning og bakgrunn 

Iht. Borg Havn IKS´ selskapsavtale (avtalen) § 1-4 første ledd har Hvaler 
kommune skutt inn sin havnekapital i selskapet. Det følger av avtalen § 1-5 
annet ledd at Borg Havn har full eiendomsrett til de aktiva som er skutt inn.  

Da Hvaler kommune trådte inn i Borg Havn, ble det i selskapsavtalen ikke 
uttrykkelig angitt hvilke faste eiendommer – eller deler av disse – som 
inngikk i havnekapitalen og som dermed ble skutt inn i selskapet.  

Spørsmålene knyttet til kapitalinnskuddet – særlig hvilke faste eiendommer 
eller deler av faste eiendommer som fra Hvaler kommunes side er skutt inn 
i Borg Havn – har i den senere tid blitt aktualisert.  

Gjennomgående er det private aktører som reiser spørsmål om 
forvaltningen av og eierskapet til de aktuelle eiendommene.  

Som følge av dette, fattet Hvaler kommunestyre 20. juni 2019 følgende 
vedtak:  

1. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.

2. Rådmannen gis fullmakt til å starte avklaringen av overført
eiendomsrett og rettigheter i tråd med beskrivelsene i vedlegg 1
og kartsnittene i vedlegg 2.

3. Rådmannen bes legge fra en ny sak for kommunestyret som gir
en detaljert avklaring på den innskutte kapitalen i Borg Havn
IKS etter denne saken er gjennomgått og tatt opp som sak i
styret og representantskapet i Borg Havn IKS».

I etterkant av vedtaket har administrasjonen i Borg Havn anmodet 
Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS om å utarbeide en oversikt over 
(i) hvilke faste eiendommer, (ii) hvilke deler av faste eiendommer og (iii)
hvilke rettigheter i fast eiendom som inngikk i Hvaler kommunens
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havnekapital og som dermed er omfattet av Hvaler kommunens kapitalinnskudd. Som 
følge av dette har det vært dialog mellom Borg Havn, Hvaler kommune (på administrativ 
nivå) og vårt kontor. Vi legger til grunn at det – med enkelte mindre unntak – er enighet 
om hva som faktisk inngikk i havnekapitalen, og dermed også i det vesentlige enighet om 
hva som fra Hvaler kommunes side ble skutt inn i Borg Havn.  
 
I de tilfeller der våre samtaler har avdekket ulike syn på hva som faktisk ble skutt inn, har 
vi i vårt forslag lagt vekt på hvilke arealer som etter vårt syn bør forvaltes som 
havnearealer. Disse er inntegnet som Borg Havns arealer. Vi understreker at den 
verdimessige konsekvensen av om de «omstridte» arealene tas med eller ikke, etter vårt 
syn er svært liten.  
 
2 Forutsetninger og avgrensninger  
 
Formålet med oversikten er å redegjøre for hvilke eiendommer, deler av eiendommer 
og/eller rettigheter i fast eiendom som fra Hvaler kommune ble skutt inn i Borg Havn i kraft 
av Hvaler kommunes inntreden i Borg Havn.  
 
Det innebærer at oversikten ikke angir hva som pr. i dag eies av Hvaler kommune og som 
eventuelt skal overføres til Borg Havn.  
 
Oversikten er kun ment å beskrive aktiva i form av eiendomsrett til og rettigheter i fast 
eiendom som allerede er overført til Borg Havn i kraft av Hvaler kommunes inntreden.  
 
Løsøre og øvrige anleggsmidler som inngikk i havnekapitalen er så vidt vi kan se, 
uttømmende angitt i vedlegg til selskapsavtalen. Vår oversikt omfatter derfor kun fast 
eiendom og rettigheter i fast eiendom.  
 
Enkelte brygge- og kaianlegg er angitt i vedlegget til selskapsavtalen, men uten at 
plassering og størrelse er angitt. Disse er derfor omfattet av oversikten selv om de er 
nevnt i selskapsavtalen.  
 
Det styrende for hva som er overført, er den felles forutsetningen om at det er 
havnekapitalen (havnekassa) som er overført. Vi har derfor ikke vurdert eller hensyntatt 
hverken Hvaler kommunes eller Borg Havns regnskaper i tiden etter Hvaler kommunes 
inntreden i Borg Havn. Det innebærer at vi heller ikke har gjort noen vurdering av 
skattemessige forhold.  
 
Vi presiserer for ordens skyld at vi heller ikke har vurdert evt. spørsmål knyttet til 
lovgivning om offentlig støtte og/eller konsesjon for erverv av fast eiendom.  
 
3 Nærmere om tinglysing  
 
Det er ikke tinglysingsplikt i Norge. Det innebærer at eiendomsrett til fast eiendom kan 
overføres uten at det tinglyste hjemmelsforholdet endres.  
 
Normalt vil det innebære en betydelig risiko å erverve fast eiendom uten å samtidig få 
grunnbokshjemmel. Risikoen består – grovt sett – i at overdrageren da vil være legitimert 
til å «selge eiendommen på nytt» og at overdragerens kreditorer på gitte vilkår kan søke 
dekning for sitt krav mot overdrageren i den aktuelle eiendommen.  
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At Hvaler kommune, i kraft av å være hjemmelshaver til de aktuelle eiendommene, skulle 
finne på å selge dem til en godtroende tredjemann, anses som svært lite sannsynlig. Det 
er videre slik at kommuner, jf. kommuneloven § 55 nr. 2 ikke kan gå konkurs. Det kan 
heller ikke tas utlegg eller arrest i kommunale eiendommer, jf. kommuneloven § 55 nr. 1.  
 
Vi legger, basert på opplysninger fra Borg Havn, til grunn at det også for de øvrige 
eierkommunene er slik at disse fremdeles har hjemmelen til en rekke tidligere kommunale 
havneeiendommer – samtidig som er det er på det rene at det er Borg Havn som er eier 
også av disse eiendommene.  
 
Der Borg Havn har hatt behov for å tinglyse heftelser på de aktuelle eiendommene 
og/eller at eiendommene skal realiseres, har tinglysingsspørsmålet blitt løst på 
enkeltsaksnivå ved at den respektive kommune har signert på de nødvendige papirene 
etter at alle nødvendige vedtak er fattet.  
 
Begrunnelsen for ordningen er, etter det vi forstår, at kostnadene til overskjøting med 
påfølgende dokumentavgift vil bli uforholdsmessig store sett i forhold til den begrensede 
risiko og det begrensede administrative merarbeid dagens ordning medfører.  
 
Fra Borg Havns side legges det ikke opp til at det skal innføres enn annen praksis på 
Hvaler enn for selskapets øvrige faste eiendommer. Mao. legges det – i alle fall ikke nå –
opp til overskjøting/hjemmelsoverføring fra Hvaler kommune til Borg Havn.  
 
Dersom det skulle bli aktuelt å omorganisere Borg Havn IKS til et aksjeselskap eller 
annen type selskap som – i motsetning til et IKS – hefter direkte overfor kreditorene med 
selskapskapitalen, herunder med selskapets eiendommer – vil dette i tilfelle kreve en ny 
vurdering av alle forhold knyttet til hjemmels- og rettighetsregistrering, herunder også 
opprettelse av nye matrikkelenheter der det bare er deler av en matrikkelenhet som 
inngikk i Hvaler kommunes havnekasse. 
 
4 Mottak av nabovarsler mv.   
 
Det vil normalt være grunnboksregistrert hjemmelshaver som mottar nabovarsler og andre 
henvendelser knyttet til en fast eiendom.  
 
Men, iht. matrikkelforskriften § 3 første ledd bokstav a), kan det i tillegg til 
hjemmelsforhold, også matrikkelføres bl.a. kontaktpersons navn, postadresse og org.nr.  
 
I veilederen til forskriften er det angitt at opplysninger om kontaktperson kan være aktuelt 
å registrere når «registrert eier har satt bort forvaltningen av matrikkelenheten til 
forretningsfører el.l.» 
 
Etter vårt syn innebærer dette at det er rettslig adgang til å registrere Borg Havn som 
kontaktperson for de matrikkelenheter som helt eller delvis inngikk i havnekapitalen og 
som derfor er å anse som en del av innskuddskapitalen.  
 
Det er Hvaler kommune som er matrikkelførende myndighet for eiendommer på Hvaler. 
Det innebærer at Hvaler kommune etter vårt syn har adgang til å matrikkelføre Borg Havn 
som kontaktperson mht. de aktuelle eiendommene.  
 
Vi presiserer for ordens skyld at dette ikke endrer på at det er Hvaler kommune som vil 
være hjemmelshaver, med den risiko dette i prinsippet innebærer, jf. pkt. 3 ovenfor.  
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For grunneiendommer der bare deler av eiendommen inngikk i havnekapitalen, legger vi 
til grunn at det bare er den aktuelle delen som er skutt inn i Borg Havn.  
 
Dersom Borg Havn blir registrert som kontaktperson, vil dette i tilfelle gjelde for hele 
matrikkelenheten. Det innebærer at det bør etableres et system som sørger for at Hvaler 
kommune blir orientert av Borg Havn der en melding gjelder den delen av 
matrikkelenheten som ikke inngikk i innskuddskapitalen, og som derfor fremdeles er å 
anse som kommunal eiendom.  
 
5 Begrensninger i Borg Havns råderett over eiendommene  
 
Rådmannen på Hvaler har i sin saksfremstilling som ligger til grunn for vedtaket nevnt 
innledningsvis, lagt til grunn at det fra kommunens side bør presiseres at de aktuelle 
eiendommene ikke kan brukes til andre formål enn i dag uten kommunens samtykke.  
 
Prinsipielt sett er dette etter vårt syn en etterfølgende betingelse, som ikke ensidig kan 
fastsettes av kommunen. Mht. det reelle behovet for en slik privatrettslig begrensning i 
Borg Havns eierrådighet, bemerkes følgende:  
 
Så lenge kommunen har hjemmel, er det i praksis vanskelig å se for seg situasjoner der 
Borg Havn avhender eiendom og ny eier tar i bruk eiendommen til annet formål enn i dag.  
 
Det er videre slik at Hvaler kommune er reguleringsmyndighet. F.eks. vil det ikke være 
mulig – hverken for Borg Havn eller andre – å benytte et LNF-areal til boligutbygging uten 
omregulering eller dispensasjon. Begge deler forutsetter i tilfelle kommunal 
saksbehandling.  
 
Det er i tillegg slik at Borg Havn, ikke uten enstemmig representantskapsvedtak der også 
Hvaler kommune stemmer for, kan selge eller pantsette fast eiendom, jf. IKS-loven § 25 
og selskapsavtalen § 2.1 (4) og (9).  
 
Det innebærer etter vårt syn at Hvaler kommune – i alle fall så lenge Borg Havn er 
organisert som i dag – har tilstrekkelig sikkerhet mot fremtidige uønskede endringer i 
arealbruken.  
 
Vi stiller oss derfor tvilende til om det er nødvendig og hensiktsmessig med noen 
ytterligere presisering av dette.  
 
6 Er det behov for å tinglyse en urådighetserklæring på de aktuelle 

eiendommer til fordel for Borg Havn?  
 
Det kan etter dagens lovverk ikke kan tas utlegg eller arrest i kommunale eiendommer. 
Det vil derfor, så lenge lovverket ikke endres, ikke være behov for å sikre Borg Havn mot 
utlegg og arrest i de aktuelle eiendommer på bakgrunn av tredjemenns krav mot Hvaler 
kommune ved tinglysing av et tomt pantedokument (sikringsobligasjon) til fordel for Borg 
Havn.  
 
En urådighetserklæring vil i tilfelle innebære at Hvaler kommune ikke kan stifte rettigheter 
i eller avhende en eiendom uten etter Borg Havns forutgående samtykke.  
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Det er ordføreren som i medhold av kommuneloven § 9 tredje ledd må signere på skjøter, 
pantedokumenter og erklæringer vedrørende eiendommer der kommunen er 
hjemmelshaver.  
 
Dersom kommunen skal kunne utøve sin legitimasjon til å råde over de aktuelle 
eiendommer i strid med det underliggende forhold, forutsetter dette derfor enten at 
ordføreren/varaordfører med vilje handler i strid med det underliggende forhold, eller er 
uvitende om Hvaler kommunes deltakelse i Borg Havn. I tillegg er det vanskelig å se for 
seg at ordfører/vararordfører signerer på denne type dokumenter uten forutgående 
administrativ og/eller politisk behandling.  
 
Sannsynligheten for at Borg Havn vil kunne lide rettstap som følge av at kommunen er 
legitimert som eier er derfor, etter vårt syn, liten.  
 
7 Bør selskapsavtalen endres slik at det kreves særskilt samtykke fra den 

kommunen eiendommen befinner seg i før en eiendom avhendes?  
 
Pr. i dag er situasjonen at representantskapet i Borg Havn må godkjenne salg av  
selskapets faste eiendommer. Dette er et lovbestemt krav.  
 
IKS-loven § 9 har som hovedregel at representantskapet fatter vedtak med simpelt flertall.  
Det er imidlertid adgang til å fastsette andre flertallskrav i selskapsavtalen. I avtalen for 
Borg Havn § 2-1 (9) er det fastsatt at representantskapsvedtak krever tilslutning fra 
samtlige medlemmer. Det er i § 2-1 (4) bestemt at alle deltakerkommunene må være 
representert for at representantskapet skal være beslutningsdyktig.  
 
Det innebærer etter vårt syn at alle tre kommunene i praksis har en «vetorett» mot 
selskapets salg av fast eiendom – herunder eiendom i egen kommune. Etter vårt syn er 
det derfor ikke nødvendig å innføre en ordning med krav om særlig godkjenning fra den 
aktuelle kommunen.  
 
8  Særlige forhold  
 
Vi presiserer for ordens skyld at Borg Havn – i tråd med det generelle prinsippet i Avtale 
om etablering av felles havneselskap pkt. 6 – har overtatt Hvaler kommunes 
kontraktsposisjoner i avtaleforholdene mellom Hvaler kommune som grunneier og de ulike 
rettighetshaverne (leietakere mv.). 
 
Vi presiserer også at kartskissene er basert på Kartverkets elektroniske kart. 
Erfaringsmessig er det fra tid til annen enkelte forskjeller mellom kartene og flyfoto/den 
faktiske situasjonen. Det innebærer at det må tas høyde for at kartskissene kan ha en 
mindre feilmargin.  
 
For enkelte av eiendommene kan det derfor være hensiktsmessig med 
oppmåling/koordinatfesting.  
 
Det naturlig og hensiktsmessig å knytte enkelte merknader til det vedlagte kartgrunnlaget 
og avgrensningene som er gjort for enkelte av eiendommene:  
 

 Gbnr. 48/33, Bukta på Vesterøy (kart nr. 7): Den delen av eiendommen som 
omfattes av innskuddskapitalen avgrenses mot Rekefabrikken og en naturlig 
arrondert tomt rundt denne (som disponeres av Oslofjordens Friluftsråd). Dette 
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innebærer at størstedelen av turstien frem til Rekefabrikken blir vedlikeholdt av 
Borg Havn.  
 

 Gbnr. 42/21, Dypedal på Spjærøy (kart 9): Matrikkelenheten består en rekke 
parseller på Spjærøy. Det er kun den avmerkede parsellen som omfattes av 
innskuddskapitalen.  
 

 Gbnr. 42/280, Nordgårdsbrygga på Spjærøy (kart 10): Bryggeanlegget inngår 
delvis i havnekapitalen. Den øvrige delen av matrikkelenheten (landarealet) 
omfattes ikke av innskuddskapitalen.  
 
Bryggeanlegget ble etablert av Hvaler kulturvernforening i forståelse med 
kommunens havnemyndighet (hovedsakelig finansiert av havnekassa og tilskudd 
fra forskjellig hold og oppført på dugnad). Borg Havn forvalter brygga i samarbeid 
med kulturvernforeningen. Etter vårt syn tilsier hensynet til helhetlig forvaltning og 
vedlikehold at hele bryggekonstruksjonen eies av Borg Havn, dog slik at 
samarbeidet med Kulturvernforeningen opprettholdes og eksisterende avtaler 
videreføres.  
 

 Gbnr. 3/204 og 3/205, Skjærhalden sentrum (kart 17 og 18): De skraverte 
arealene inngår i innskuddskapitalen. Det innebærer at bryggen med nødvendig 
landareal og at strandretten tilhører Borg Havn.  

 

 Gbnr. 3/208, Skjærhalden sentrum (kart 19): Det skraverte arealet inngår i 
innskuddskapitalen. Det innebærer at strandretten tilhører Borg Havn.  
 
Arealet regulert til småbåthavn/landareal og brygger inngår i innskuddskapitalen. 
Tilstøtende (eksisterende) vegareal inngår ikke i innskuddskapitalen.  
 
Arealet regulert til sjøboder/næring og friområde med tilhørende kaifront inngikk i 
havnekapitalen og dermed også i innskuddskapitalen. Til tross for dette har Hvaler 
kommune også etter sin inntreden i Borg Havn forvaltet feste- og leieavtaler mv. i 
området (fiskemottak og sjøboder). Etter vårt syn bør dette nå ryddes opp i slik at 
forvaltningen overtas av Borg Havn. Dette vil ikke bare være i tråd med 
selskapsavtalen, men også innebære en mer hensiktsmessig forvaltning av hele 
det aktuelle havnearealet.  
 
For arealet regulert til friområde bemerkes at alternativ utnyttelse med dagens 
reguleringsstatus anses som upåregnelig. Etter vårt syn tilsier hensynet til helhetlig 
forvaltning også her at eierrådigheten utøves av Borg Havn.  
 

 Gbnr. 5/172, Skjærhalden, Kroksand (kart 20): Bryggene inngår i 
innskuddskapitalen, i motsetning til grunnen/stranda. Adkomst til bryggene fra land 
og sjø, samt nødvendige rettigheter til vedlikehold og adgang til utvidelse av 
bryggene bør sikres gjennom avtaler.   
 
For denne eiendommen vil det etter vårt syn ikke være naturlig å registrere Borg 
Havn som kontaktperson i matrikkelen. For å sikre at Borg Havn likevel blir varslet 
om tiltak som kan komme i konflikt med bryggene, bør det vurderes å tinglyse 
Borg Havns rett til å ha de aktuelle bryggene liggende.  
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9 Oversikt over vedlegg  
 
Vedlagt følger vår oversikt over de aktuelle havneeiendommene, delt inn i tre kategorier.  
 
 
Disse er:  
 

(i):  Eiendommer der Borg Havn er eier av hele eller deler av den eksisterende 
matrikkelenheten (matrikkelenhet eid av Borg Havn markert med gult. Der 
Borg Havn kun eier deler av matrikkelenheten, er arealet som er eid Borg 
Havn skravert med blå farge).   

 
(ii):  Brygger, kaianlegg o.l. på annen manns grunn (skravert med rød farge). 
 
(iii):  Moloer og andre konstruksjoner underlagt statlig og/eller fylkeskommunalt 

eierskap, men som ble forvaltet av Hvaler kommune og nå forvaltes av 
Borg Havn. Disse inngår, men unntak for utriggere mv. etablert av 
kommunen som ledd i havneforvaltningen, ikke i innskuddskapitalen.  

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS 

 
Øystein Horntvedt 
advokat | partner 
 
oystein@adv-bs.no 

 
 

mailto:oystein@adv-bs.no


Eiendommer der Borg Havn er eier av hehe eller defer
av den eksisterende matrikkelenheten.

(matrikkelenhet eid av Borg Havn er markers med gult. Der Borg
Havn kun eier defer av matrikkelenheten, er arealet som er eid av

Borg Havn skravert med bla forge).
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