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Klage på vedtak om momsrefusjon 2020 fra Sunndalsøra Småbåtlag. 
 

Vi har gjennomgått avslagets begrunnelse og kommet fram til at vi ønsker å påklage beslutningen. 

Avslaget er preget av manglende innsikt i lagets virksomhet og feilaktige antagelser. Vi ønsker derfor 

å utdype vår søknad nærmere da vi mener at vi er berettiget momsrefusjon for mesteparten av det vi 

har søkt om. 

 

Vi har utarbeidet et vedlegg for å beskrive de tiltakene som er av allmennyttig karakter og som da  

ikke bør/kan defineres som "privatøkonomisk fordel". Alle disse tiltakene kunne strengt tatt vært 

droppet ut fra medlemmenes private behov. Men vi er opptatt av å skape et levende og godt 

lokalsamfunn. Som et resultat av disse tiltakene har havna blitt et samlingssted for allmennheten.  

 

I avslaget står det følgende: 

"Vi har i saksbehandlingen fjernet kostnadene som er medtatt til prosjekt kai, flytebrygge havn og 

Flåbrygga. Søknadsbeløpet for disse utgjorde 375 510 kroner. Vi har også fjernet kostnadene medtatt 

til strøm, 18 640 kroner. Vi må anta at deler av strømkostnadene er knyttet til privat forbruk." 

 

Vi ønsker å kommentere dette nærmer: 

 

Prosjekt kai 
Viser til vår formålsparagraf pkt 3 (se vedlegg).  

Det kan nevnes at vi i snitt har 2-3 redningsaksjoner ute på fjorden hvert år. Vi har derfor innsett at 

havna må ha kapasitet til at redningsskøyta og andre beredskapsbåter (politi, brann, dykkerfartøy, 

skyssbåt ved stengte tunneler osv), kan operere fra havna. Hydro og kommunen har også et ansvar for 

oljeberedskap. Båten som brukes til dette ligger i havna. Så langt ingen bidrag fra disse. 

Vi har altså påtatt oss en samfunnsoppgave med å tilrettelegge havna også for denne type bruk.   

 

Tiltaket er en økonomisk belastning for våre medlemmer i tillegg til 1500 dugnadstimer i 2020. Hvis 

vi har latt være å iverksette tiltaket, har vi i praksis kunnet satt ned kontingentene og avgiftene. Det 

blir da å snu saken på hodet når en kan hevde at dette gir en "privatøkonomiske fordel". 

Tiltaket med kai er først og fremst en samfunnsoppgave. Vår motivasjonen ligger i at vi må tenke 

sikkerhet for våre medlemmer, deres familier og allmennheten. Når vi bruker så mye penger og tid på 

dette, er det direkte umoralsk at vi i tillegg skal betale moms til staten. Som egentlig burde bidratt med 

støtte.  

 

Flytebrygge havn  
Denne er anskaffet kun som gjestebrygge. Den nye brygga erstatter den gammel gjestebrygge som 

hadde isopor flyteelementer. Kort og godt et miljøtiltak. Denne brygga er ikke beregnet til bruk av 

medlemmene. Inntektene fra gjestebåter er så beskjedent at dette ikke forsvarer investeringen. Altså er 

anskaffelsen av denne flytebrygge et underskuddsprosjekt og ingen "privatøkonomisk fordel" for våre 

medlemmer. 

Brygga er også i bruk av allmennheten som en badebrygge (se vedlegg). 



Flåbrygga. 
Denne brygga er åpen for alle. Også båtfolk fra andre steder bruker denne. 

Flåøya er et mye brukt friluftsområde av turgåre. Brygga blir da ofte benytte som badebrygge. 

Avslaget med begrunnelse "privatøkonomisk fordel" kan vi ha litt forståelse for da majoriteten av 

båter som legger til er våre medlemmer. Men vi vil understreke at denne er til glede og nytte for 

allmennheten. I tillegg til de materielle utgifter vi har og som vi har søkt om momsrefusjon på, bruker 

vi mange dugnadstimer hvert år for å vedlikeholde og drifte denne. Da denne brygga er svært utsatt for 

sørøstlig vindretning om vinteren, demonterer vi deler av brygga og sleper denne inn i havna. 

 

Strøm 
Vi har forståelse for at det stilles spørsmålstegn ved dette med strøm. Det er riktig at en del av 

strømforbruket er av "privatøkonomisk karakter" (maks 20%) og muligens ikke er berettiget refusjon. 

Men storparten av strømmen går til klubbhus og gatelys. Altså til felles nytte. Vi valgte derfor å ta 

dette med. 

 

Når det gjelder klubbhuset har vi normalt inntekter på utleie som ligger på 50-60% av 

driftskostnadene. Bedriftsøkonomisk tenkning tilsier at vi bør øke leieinntektene eller avvikle 

ordningen med utleie. 

Men i tillegg til utleie, brukes klubbhuset som samlingssted når vi har dugnad, møter, båtførerkurs 

osv. Med andre ord er det behov for et klubbhus ut over utleieaktiviteten. Medlemmene dekker altså 

en stor del av driftsutgiften gjennom sin medlemskontingent. 

I tillegg fikk vi en total kollaps i leieinntekter i 2020 på grunn av coronarestriksjoner. 

Vi har også lagt til grunn at dette er et verdifullt lokale for lokalsamfunnet med tanke på etterlag som 

barnedåp, konfirmasjoner, begravelser og sosiale samlinger. Også en del andre lag og foreninger 

bruker huset til møter og sosiale samlinger. Kort og godt et tilbud til allmennheten. 

Klubbhuset er selvfølgelig et gode for våre medlemmer. Men det er også en økonomisk belasting Å gi 

et avslag på momsrefusjon med en begrunnelse at dette er en "privatøkonomisk fordel" blir feil. 

Medlemmene er i praksis med på å betale underskuddet. Ikke minst i 2020. 

Hva med andre lag og foreninger som har klubblokaler for felles aktiviteter? Får også disse avslag på 

et slikt grunnlag? 

 

 

Forøvrig vil vi henvise til våre vedtekter som er registeret i Brønnøysundregistrene. 

 



Vedlegg til klage. Saksnr. 2021/8279 
 
Basis for våre tiltak er lagets formålsparagraf 

1. Laget har som formål å ivareta medlemmenes og allmennhetens interesse for båt- og sjøliv. 
Laget skal tilrettelegge for en sikker og god adkomst til sjøen og ei trygg havn. 

 
2. Laget skal støtte opp under friluftslivet til sjøs. Barn og voksne skal via havna få tilgang 

til fiske og sportsaktiviteter på sjøen. Dette er et viktig miljøarbeid som en stor del av 
lokalsamfunnet har glede av. Havna er i seg selv verdsatt som «svært viktig friluftsområde» 
og er et attraktivt tur- og rekreasjonsområde for barn og voksne.  Særlig verdifullt er 
området for eldre og uføre. Laget har som mål å legge til rette for at alle skal trives i 
havneområdet og føle seg velkommen. 

 
3. Sunndalsøra ligger langt inne i en værhard fjord uten god havnemulighet for mindre og 

mellomstore fartøy. Eneste mulighet for sikker havn er innenfor lagets eiendom. Laget 
har tatt på seg et samfunnsansvar og jobber for å legge til rette ei havn, slik at det 
offentlige og næringslivet kan ivareta sine forpliktelser og nyte godt av tilbudet. Dette kan 
dreie seg om beredskap til søk etter personer, båter i nød, oljevern, skyssbåt ved stengte 
tunneler, dykkerfartøy, arbeidslektere o.l.  

 
Kommentarer til vår formålsparagraf: 

 
Punkt 1 er hovedgrunnlaget for våre tiltak. Altså medlemmenes behov.  

Men å ha ei småbåthavn er et aktivum for å trekke arbeidskraft og innbyggere til kommunen. I de 

senere år har mange yngre kommet til som medlemmer. Altså - arbeidsfolk og kunder i Sunndal. Det 

bør derfor være i næringslivets og det offentliges interesse å støtte opp om tiltak og drift av havna. 

De ugiftene vi har på bryggeanlegg og naust er privatøkonomisk, og er ikke tatt med i søknaden. 

 

Punkt 2 påpeker at vi ikke bare skal jobbe for medlemmenes behov og interesse. Vi ser at de tiltakene 

vi har gjort blir satt pris på av hele lokalsamfunnet.  

Litt freidig sagt: Havna har blitt en fjordpark for allmennheten.  

 
Her er den flytebrygga vi søker om momsrefusjon på. Populær badeplass for allmennheten.  

Dette bildet viser at vi ikke bare driver med "privatøkonomiske" tiltak.  

 

Vi har ikke mottatt noe støtte verken offentlig eller privat. Med andre ord det, er våre medlemmer som 

har betalt alle utgifter og lagt ned tusenvis av dugnadstimer. Dette setter selvfølgelig begrensninger for 

hvor mye vi kan dra i gang av tilbud til allmennheten. Men de tiltakene vi har gjort er åpen for alle og 

blir daglig benyttet av allmennheten. 



 
Alle er velkomne til å bruke vårt lysthus og terrasse. 5482 registerte på trimpost i havna for perioden 

1. mai til 1. nov. 2021. Når vi har ytterligere 6 mnd. som ikke er registrert + mange som lar være å 

registrere sitt besøk. Antar vi at i 2021 hadde vi over 10 tusen besøkende på vår terrasse i havna. 

 

Punkt 3 i vår formålsparagraf, påpeker vi at havna er viktig for mindre yrkesfartøy som dykkerfartøy, 

skyssbåt, beredskapsfartøy som redningsskøyte o.l.  

 

Her er flyfoto med beskrivelse av farlige vindretninger i indre del av Sunndalsfjorden. 

  
Bilde til høyre taler for seg. Det er ikke forsvarlig å bruke kommunekaia ved Fjordparken. 

 

Et viktig moment med å tilby sikker havn til næringsliv og kommune er at det sparer kjøring inn og ut 

fjorden for å legge båtene i sikker havn. Her er det snakk om tid, penger og ikke minst miljø med 

unødvendig bruk av drivstoff.  

 



Hydro og Nofima har regelmessig besøk av dykkertjeneste på sine sjøvannsinntak. 

  
Siste besøk 11.9.2021. Dykkerfartøy fortøyd ved den nye gjestekaia.  

Havneavgift 400,- kr/døgn x 10 døgn = 4000,- kr. En blir ikke rik av dette. Med andre ord er det lagets 

medlemmer som blir belastet økonomisk. Da er det vel vanskelig å snu dette til "privatøkonomisk 

fordel". 

 

 

Sunndalsøra ligger langt inne i en fjord med 2 viktige tunneler på henholdsvis vel 6 og 7 km.  

Det er ikke usannsynlig at en av disse blir stengt i lengre tid. Da må det settes inn skyssbåt for ta unna 

trafikken av skoleelever og jobbpendlere. 

  
Skyssbåt avbildet inne i havna i 2011, da veien mot Kristiansund var stengt.  

Vi har ikke mottatt noen støtte fra kommunen for denne tjenesten og beredskapen. 



Tiltak de siste 20 år 
Det er verd å fokusere på noen av de tiltak som er gjort. Dette for å belyse at laget driver et 

allmennyttig arbeide som ikke bare har som formål å tilrettelegge for egne medlemmer. 

 

2001 
Bygging av mur for å sikre opplagsplass. Investerte ca. 100 tusen + mye dugnad. 

Dette var i utgangpunktet et nødvendig tiltak for medlemmene. Men vi fikk da også tilrettelagt 

parkeringsplasser ved klubbhuset som er til allmenn bruk. 

  
 

2011.  
Det ble satt opp et «lysthus». Brukes i hovedsak av barnehage og turgåere. Stikkut-post i 2018 og 

2021 med flere tusen besøkende. I 2021 var det over 10 tusen besøk i havna. Investering 100 tusen + 

alt arbeid på dugnad. 

      
 

2015.  
Nytt drivstoffanlegg for diesel og bensin med kortautomat. Investering 450 tusen. Alt arbeid ble gjort 

på dugnad. Naturlig nok først og fremst for å dekke medlemmenes behov. Men dette ble også 

tilrettelagt slik at besøkende kan fylle. Havna ligger innerst i en lang fjord uten fyllemulighet før en 

kommer til Kristiansund. Som gjestehavn var det nødvendig å åpne for at gjestebåter kan fylle 

drivstoff. 

  
 



2017 - 2019.  
Klubbhus. Totalrenovering av kjøkken. Nye møbler. Projektor. Stereoanlegg. Varmepumpe. 

Rengjøringsmaskin for gulv. Nytt lys, maling, bilder, gardiner og planter. Investering 500 tusen. Alt 

arbeid på dugnad.  

Huset er til utleie for medlemmer og andre som ønsker det. Mye brukt til barnedåp, konfirmasjoner og 

begravelser. Utleie mellom 40 og 50 i året. Utleieinntektene dekker ikke drift og 

vedlikeholdskostnadene. Her er strøm og vasking de tyngste utgiftene. 

Vi har vurder å sette opp utleietakstene, men da vil antallet gå ned slik at vi fortsatt ikke vil få dekning 

for de faste utgiftene.    

 
 
2020 2021  
Muren som ble bygd i 2001 var i ferd med å rase ut. Vi landet da på ei løsning med å sette ned 6 

meters lange spunt foran muren for å sikre denne. Investering 1,3 MNOK. 

  
 

Etter at spunt var på plass ble det gravd ut masser for å få seilingsdybde. 

  
Mur og spunt var som en ser meget skjemmende. Front og topp ble kledd inn. Dette ble en flott 

gjestekai. I tillegg ble det anlagt en terrasse ved lysthuset.  



  
Totalt kostnad for spunting, utgraving og trematerialer til kai og terrasse 1,8 MNOK. 

 

 
8. september 2021. Endelig en gjestebåt. Vi er i ferd med å komme på kartet som gjestehavn. Et lite 

bidrag til å utvikle reiselivet i Sunndal. Vi har også i denne sammenheng tanker om å tilrettelegge for 

bobilparkering i havna. Forhåpentligvis litt netto inntekt, men også et bidrag til reiselivet i Sunndal. 

 

 



Her er eksempel på plasser hvor vi er publisert. 
 

  
 

 

 
norskhavneguide.no 
 
 
I tillegg har vi vår egen nettside sslhavna.no og en bruker på Facebook. 

  

https://www.norskhavneguide.no/havn/sunndalsora-smabatlag

