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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.01.2017 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/28   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017 

 

 
Møteprotokollen fra 26. januar 2017 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 26.01.2017 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 26.01.2017 Tid: 12:00 – 13:20 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Julie Wilhelmsen,  

Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard,  

Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

Anne-Linn Lernes 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

1/17 16/316   
 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 16.12.2016  

 

2/17 17/18   
 REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 26.01.2017  

 
3/17 14/160 Unntatt offentlighet Ofl §6  

 EGENKAPITALKRAV - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG 
PROSTNESET  
 

4/17 16/224   
 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  
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1/17  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 16.12.2016  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Møteprotokoll fra 16.12.2016 godkjennes. 
 
Behandling: 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra 16.12.2016 godkjennes. 
 
  

2/17  
REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 26.01.2017  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra KomRevNord datert 6.1.2017 vedr. 

«Oversendelse av rapport fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige Anskaffelser» i 

Tromsø Havn KF», til orientering 
 
Behandling: 
Styreleder foreslo følgende: 

Saken omgjøres fra en referatsak til en beslutningssak. 

 

Nytt punkt 2: Havnestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å sikre Tromsø Havns 

etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Havnestyret ber om rapportering 

på iverksatte tiltak innen 30.06.2017.  

 

Votering: Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Saken omgjøres fra en referatsak til en beslutningssak. 

 

1. Tromsø havnestyre tar «Brev fra KomRevNord datert 6.1.2017 vedr. 

«Oversendelse av rapport fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet» «Offentlige 

Anskaffelser» i Tromsø Havn KF», til orientering 
2. Havnestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å sikre Tromsø Havns 

etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Havnestyret ber om 

rapportering på iverksatte tiltak innen 30.06.2017. 
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3/17 Unntatt offentlighet Ofl §6 
EGENKAPITALKRAV - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG 

PROSTNESET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4/17  

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Havnestyret tar saken til orientering. 

 
Behandling: 

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende: 

 Status og eventuelle avvik i prosjektet 

 Fremdrift 

 SHA – miljø og økonomi 

 

Vedtak: 

Havnestyret tar saken til orientering. 

 

 
Møtet slutt kl 13:20 

 
Tromsø, 26.01.2017 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

        Aashild Forseth 

        Referent 

 
  

Underskrifter: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som 

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Elin Jørgensen  Julie Wilhelmsen  Tor Arne Morskogen 

 

 

 

Ketil Arnesen   Synnøve Søndergaard Erling Bangsund 
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REFERATSAK 23.02.2017 

 

 

Saksbehandler:  Jorunn Riise Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/55   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017 

 

 
A) Svar til Tromsø kommune, datert 25.1.17 vedr. «HØRING – FJORDVEIEN 662, 

88/766 – ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG FYLLING I SJØ». 
 

B) Brev til Tromsø kommune, datert 26.1.17 vedr. «EGENKAPITALKRAV – 
FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG» 
 

C) Brev fra K-Sekretariat, datert 24.1.17 vedr. «KONTROLLUTVALGSAK 02/17 – 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – 
UNDERSØKELSE AV UTVALGTE KJØP AV KONSULENTBISTAND – TROMSØ HAVN 
KF»  

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar referatsak A) «HØRING – FJORDVEIEN 662, 88/766 – 
ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG FYLLING I SJØ». Til orientering. 
  
Tromsø havnestyre tar referatsak B) «EGENKAPITALKRAV – FINANSIERING AV 
FORRETNINGSBYGG» til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak C) «KONTROLLUTVALGSAK 02/17 – 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – UNDERSØKELSE AV 
UTVALGTE KJØP AV KONSULENTBISTAND – TROMSØ HAVN KF» til orientering.  

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 

Telefon  77 66 18 50 

  
 
 

TROMSØ KOMMUNE 
Byutvikling 
Rådhuset, Pb. 6900 
NO-9299 TROMSØ 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
17/21 - 244/17 P28 974/17-STERAS RTH / 77 66 18 55 

randi.thorring@tromso.havn.no 
25.01.2017 

  

 
SVAR - HØRING - FJORDVEGEN 662, 88/766 - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG 
FYLLING I SJØ 
 
Vi viser til brev fra Tromsø kommune datert 05.01.17 vedrørende dispensasjon fra 
kommuneplanen og tillatelse til utfylling i sjø samt utlegging av flytebrygge med landgang. 
 
Stedet tiltaket søkes etablert ligger i Kræmarvik i Kaldfjord, like nord for vegkrysset til 
Ersfjordbotn. 
 
Beskrivelse av saken 
Tiltaket innebærer utfylling utenfor eksisterende naust, samt bygging av kaipir og utlegging 
av flytebrygge med landgang. 
 
Det søkes om tillatelse til å fylle ut ca. 180 m2. I tillegg bygges kaipir på 2,4 x 9,4 m. 
Utenfor kaipir legges en flytebrygge på 3 x 8 m. Flytebryggen vil legges ved start av 
marbakke ca. 7 meter fra enden av kaipir. Flytebryggen skal tas på land om vinteren, og 
lagres på fylling som utføres i tilknytning til bygging av kaipir. 
Kaipir bygges i trykkimpregnert treverk.  
 
Det søkes også om dispensasjon fra plan- og bygningslovens paragraf 1-8 vedrørende 
bygging innenfor strandsonens 100 meters belte. 

 
Aktuelle bestemmelser 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som lyder: 
 
”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket 
skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, 
luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og 
rør.(…).” 
 
Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1. 
 
Vurdering av saken 
Tromsø Havn KF har ikke merknader til at det gis dispensasjon som omsøkt. 

Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri 
ferdsel. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til utfylling, 
bygging av kaipir og etablering av flytebrygge i Fjordveien 662, gnr 88 bnr 766 i Tromsø. 
 
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 6414,-, med hjemmel i Forskrift 
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 2009-
04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8. 
 
Vilkår:  

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden.  
 

2. Konstruksjonen skal utføres etter gjeldende krav til kaier, molo og småbåthavn etter Norsk 
Standard. Utfyllingen skal utføres slik at sikkerhet mot utglidning blir ivaretatt. 
Tiltakshaver må selv sørge for dette og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at 
vilkåret blir oppfylt. 

 
3. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt. 

 
4. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler 

tiltakshaveren. 
 

5. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med 
nøyaktig inntegnet fylling, kai og flytebrygge til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.  

 
6. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre 

rettighetshavere.  Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. 
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene. 
 

7. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF. 
 

8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år, 
faller tillatelsen bort.  

 
Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk.  
 
Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver Øystein Olsen, Fjordveien 662, 
9107 KVALØYA. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  Randi Thørring 

ass.havnedirektør 
 

 
Kopi til:  Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks 2, 6025 Ålesund 
 Øystein Olsen, Fjordveien 662, 9107 Kvaløya 
  
 

 







     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 

Telefon  77 66 18 50 

  
 
 

Tromsø kommune 
Rådhuset 
 
-9299 TROMSØ 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
14/160 - 256/17 250  RTH / 77 66 18 55 

randi.thorring@tromso.havn.no 
26.01.2017 

  

 
     EGENKAPITALKRAV - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG 
 

Bakgrunn 
 
Tromsø Havn er gitt i oppgave av Tromsø kommune og Troms fylkeskommune å lede arbeidet 
med utviklingen av et terminalanlegg på Prostneset. Beslutningen om å etablere en ny 
havneterminal ble vedtatt av Tromsø kommune allerede i 1996, og arbeidet med å utvikle en 
effektiv og bærekraftig terminal har bred politisk forankring. 
 
Tomten som terminalstrukturen skal etableres på eies av Tromsø Havn og inngår i 
havnekapitalen. 
 
Reguleringsplanen for området ble stadfestet av Miljøverndepartementet 5. juni 2013 og 
legger rammene for utforming av anlegget. Planen definerer en rekke overordnede 
funksjonskrav for infrastruktur, uterom og adkomstforhold. Totalt utnyttbart bygge volum 
utgjør13.950 m2 
 
Havneterminalen inkluderer, i tillegg til vente- og serviceareal for reisende, plasser for 
regionbusser og charterbusser til Hurtigruten, kaiplasser for hurtigruta og hurtigbåter. I tillegg 
skal det tilrettelegges for godslager for Hurtigrutene. Nødvendig infrastruktur slik som 
taxiholdeplasser, parkering og servicefunksjoner både for reisende og ikke-reisende.  

 
Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har fattet vedtak som reflekterer disse 

forholdene. Nedenfor gjengis noen av de politiske vedtakene.  

Vedtak fattet av Troms Fylkesråd 

 
Troms fylkesråd har i sak 207/10 fattet følgende vedtak; 
 

 Det skal etableres en passasjerterminal på sentralt knutepunkt i Tromsø 

 Passasjerterminalen skal være lokalisert på Prostneset 

 Passasjerterminalen skal ivareta reisende med hurtigbåt og buss til/fra Tromsø 

 Kravet om universell utforming er overordnet øvrige funksjonskrav 

 Troms fylkeskommune skal inn i terminalen som leietaker med et samlet areal på inntil 

1000 kvm 
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Vedtak fattet av Tromsø Kommune 

 

Prosjektets hovedmål og overordnet økonomisk rammebetingelse er vedtatt av Tromsø 

kommunestyre i sak 130/01, hvor det i vedtaket heter: 

 

 Å utforme et effektivt og bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv 

kommunikasjon for de reisende. 

 Å utvikle Prostneset som et attraktivt sentrumsområde, i godt samspill med 

omgivelsene, og med funksjoner også for ikke-reisende. 

 Det forutsettes at offentlige myndigheter bidrar i finansieringen av bygg og uterom. 

 
Dette vedtaket legger de overordnede føringene for prosjektet, og alle etterfølgende 
beslutninger skal bygge på disse hovedmålsettingene. Kommunestyrevedtaket gir noen krav 
til den videre funksjonalitet og utforming, blant annet forhold som nå er ivaretatt gjennom 
reguleringsplanen, eksempelvis siktlinjer, kontakt mellom terminalbygget og de offentlige 
rom.  
 
Tromsø kommunestyre har vedtatt at det er Tromsø kommune som skal eie bussterminalen 
med tilhørende trafikkarealer.  
 

 
     Prostneset Utvikling AS - Amundsengården 
 

Terminalstrukturen har vært gjenstand for en arkitektkonkurranse hvor seks nasjonale og 
internasjonale arkitektkontor deltok. I konkurranseprogrammet inngikk også et bygg på 2800 
m2 som en privat aktør hadde meldt sin interesse for, og med funksjoner som byen hadde 
behov for. Arkitektkonkurransen ble avsluttet i april 2003, og uheldigvis trakk denne private 
aktøren seg fra prosjektet på forsommeren 2003. 

Dette bygningsvolumet utgjorde en såpass betydelig del av terminalstrukturens arkitektoniske 
utrykk, slik et det var vanskelig å realisere prosjektet uten å utlyse en ny arkitektkonkurranse 
med de konsekvensene dette ville ha fått.  

Havnestyret valgte da å videreføre prosjektet med dette bygningsvolumet og heller søke 
andre investorer til denne delen av strukturen.  

Det lykkes å etablere selskapet Prostneset Utvikling AS hvor Tromsø Havn KF og Nordic 
Investment AS eier 50 % hver.  

Aksjekapitalen er på kr 4.000 000, hvorav Tromsø Havns andel utgjør kr.2.000 000. Tromsø 
Havn eier tomten, og selskapet Prostneset Utvikling AS fester gnr 200 bnr 4049 som er 1140 
m2 til en pris av kr 520,- pr m2, hvilket vil gi en årlig inntekt på kr 592 000. Bygget har fått 
betegnelsen Amundsengården da det grenser opp mot Amundsen parken.  

Tromsø Havns motivasjon for dette engasjementet har vært å påse at denne delen av 
terminalen får en arkitektonisk utforming og kvalitet som står i forhold til terminalen for øvrig. 
Videre å påse at funksjonene i dette bygget står i forhold til Tromsø kommunes vedtak. Når 
alle forholdene er på plass er det Tromsø Havns målsetning å trekke seg ut av selskapet 
Prostneset Utvikling AS. Gevinsten av salget vil bli tilført havnekapitalen.  

Pr i dag er Prostneset Utvikling AS sitt eneste prosjekt å etablere Amundsengården (bygg A i 
reguleringsplanen). Prostneset Utvikling skal sikre at det inngås langsiktige leieavtaler i 
Amundsengården, samt at bygget blir tilpasset leietakerne. Videre ønsker selskapet å sikre 
den maritime delen i havneterminalen bevares. Prostneset Utvikling AS skal sørge for at 
havnestyrets til enhver tids vedtak ligger som grunnlag i utviklingen av området. 

 

 



 

Side 3 av 4 

 

Egenkapitalkrav Prostneset Utvikling AS 

Denne søknaden gjelder godkjennelse av ansvarlig lån for å tilfredsstille bankenes krav til 
egenkapital. 

Prostneset Utvikling AS har sendt ut forespørsel om finansiering av Amundsengården til 
Nordea og DnB. Begge bankene har gitt indikativt tilbud på byggelån, langsiktig finansiering 
og garantier. 
 
Begge tilbyderne krever 14 mill i egenkapital samt at aksjonærene dekker overskridelser og 
eventuelle merkostnader knyttet til merverdiavgift.  
Av de 14 mill i egenkapital har aksjonærene allerede betalt inn 4 mill i form av ansvarlig lån 
til Prostneset Utvikling. 
 
Det legges opp til at de siste 10 mill som kreves av egenkapital, gis i form av ansvarlig lån til 
Prostneset Utvikling AS med hhv 5 mill kr fra hver av aksjonærene. Lånet gis rente og 
avdragsfritt frem til eiendommen er ferdig utviklet. 
 
Det er inngått kontrakt med Bjørn Bygg på å realisere bygget med byggestart i løpet av 
februar 2017. 
 
Av byggets totale areal på 2800 m2 er ca. 2/3 utleid. Det pågår forhandlinger med 
interessenter om utleie av resten av bygget. 
 
Totalprosjektkostnad er kalkulert til ca. kr 79,5 mill eks mva. 
 
Konklusjon 

Arbeidet med utvikling av en hensiktsmessig og effektiv passasjerterminal på Prostneset i 
Tromsø har pågått i mange år, og har en bred lokal og regional forankring. Konseptet har 
vært gjennom mange krevende prosesser, både i forhold til funksjonaliteter, trafikkavvikling, 
arkitektonisk utforming, kostnadsbesparende tiltak og ikke minst hvem som har det 
økonomiske ansvaret for de ulike funksjonene.  

Tromsø Havn vurderer det slik at etableringen av en integrert terminal som den som nå er 
utviklet og under oppføring på Prostneset i Tromsø, er i tråd med nasjonale målsetninger hva 
gjelder intermodalitet. Terminalstrukturen er fremtidsrettet og ivaretar de reisende på en 
sikker og tiltalende måte.  

Hva gjelder selskapet Prostneset Utvikling AS og Tromsø Havns intensjoner og eierforhold i 
selskapet, så er det fortsatt Tromsø Havns intensjon å trekke seg ut av selskapet når alle 
intensjonene med bygget er oppfylt. Videre er formålet å sikre at havnekassen tilføres kapital 
ved salg av aksjene i selskapet. Skulle det av forretningsmessige årsaker være hensiktsmessig 
å fortsette eierskapet, vil det bli fremmet en søknad til Kystverket/ Samferdselsdepartementet 
om dette. 

Pr i dag er Prostneset Utvikling AS sitt eneste prosjekt å etablere bygg A i reguleringsplanen / 
Amundsengården. 

For å få realisert Amundsengården må hver av eierne av Prostneset Utvikling AS tilføre 
selskapet mer egenkapital. 

 

Tromsø havnestyre har i møte den 26. januar 2017 under sak 3/17 behandlet utvidelse av 
egenkapitalen i Prostneset Utvikling AS og havnestyret fattet slikt vedtak:  

 

 

 

 



 

Side 4 av 4 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag med de endringer som ble foreslått 
og vedtatt: 
a) Låneavtale datert 20.1.2017 mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS. 
b) Lånet på kr 5 000 000,- finansieres ved bruk av fond. 
 
 

2. Gradering «Unntatt offentlighet Ofl § 6» fjernes 
3. Jfr. låneavtalen punkt 3 «Nedbetaling», siste setning «Lånet kan etter nærmere avtale 

mellom Tromsø Havn KF og Nordic Investment AS konverteres til aksjer». Setningen 
strykes. 

4. Tromsø havnestyre tilrår at låneavtalen legges fram for kommunestyret med slik   
           innstilling: 

a) Tromsø kommunestyre godkjenner låneavtale mellom Tromsø Havn KF og 
Prostneset Utvikling AS datert 20.1.2017. 

b) Tromsø kommunestyre godkjenner at lånet finansieres ved bruk av fond. 
 

 

Tromsø Havn KF ber Administrasjonssjefen forelegge saken for kommunestyret til behandling 
og godkjennelse. 

 

 

 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  Randi Thørring 

ass.havnedirektør 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Saksfremlegg for havnestyret 
Saksprotokoll h-sak 3/17 
Låneavtale justert etter havnestyrets behandling  
 
 
 
 
 
Kopi til: Tromsø havnestyre 
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PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. 

DESEMBER 2016 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 17/22   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017 

 

 
Havnedirektøren legger med dette frem statusrapport økonomi for PROSTNESET 

UTBYGGING per 31. DESEMBER 2016. 

 

 
HAVNETERMINALEN 
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift 
 

Beskrivelse aggregerte 
poster 

Total budsjett 
(ramme) 

Prognose Påløpte 
kostnader 

Gjenstående ift. 
totalbudsjett 

Bygninger 
(hovedentreprisen) 

302 600 354 301 702 048 95 346 375 207 253 979 

Generelle kostnader 22 979 000 20 890 395 3 752 257 19 226 743 

Finanskostnader 18 000 000 18 000 000 6 799 540 11 200 460 

     

Totale utgifter, eksklv. 
mva 

343 579 354 340 592 443 105 898 172 237 681 182 

Tabell 1 
¨ 
 
BUSSTERMINALEN 
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift 
 

Beskrivelse aggregerte 
poster 

Total budsjett 
(ramme) 

Prognose Påløpte 
kostnader 

Gjenstående ift. 
totalbudsjett 

Bygninger 
(hovedentreprisen) 

49 551 200 48 395 411 16 487 434 33 063 766 

Generelle kostnader 3 977 760 3 488 438 529 135 3 448 625 

Finanskostnader 3 000 686 3 000 686 1 204 627 1 796 059 

Merverdiavgift     

Totale utgifter, eksklv. 
mva 

56 529 646 54 884 535 18 221 196 38 308 450 

Tabell 2 
 
 
FINANSIERING 
Beløp er i kroner 

Tiltak  Låneopptak Bruk  Gjenstående  

Prostneset utbyggingq 400 000 000 135 551 888 264 448 112 

Tabell 3 
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Kommentarer 
 Viser til tabellene ovenfor. Gjenstående utgifter ift. total budsjettet  er høyere enn 

gjenstående lån. Avviket  utgjør kr 11 541 520,-. 
Dette skyldes blant annet følgende: 

o Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø 
kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for 
merverdiavgift. Merverdiavgiften per 31.12.2016 utgjør for bussterminalen 
kr 4 254 114,-. 

 
o Havneterminalen: Det er per 31.12.2016 ikke registrert fradrag for 

merverdiavgift på grunn av forsinkelser med signering av leiekontrakter.  
Det vil i løpet av 2017 bli foretatt et tilbakegående avgiftsoppgjør. 
Merverdiavgift per 31.12.2016 utgjør for havneterminlaen kr 24 813 742,- 

 
Dette medfører da at gjenstående utgifter ift. total budsjettet er lavere enn 
gjenstående lån. 
 

 Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn 

har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. 

Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt. 
«1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, 
godkjennes. 
2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk. 
3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020» 

I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836 
inklusive merverdiavgift. 

 I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre 
kostnader, anleggsbidrag. 

 
 Hovedarbeider i siste periode har bestått av: 

o Arbeider med bunnledninger og avretting gulv i plan 1 i terminalen 

o Montasje av stålkonstruksjoner for plan 2 og teknisk rom 

o Montasje av takelementer 

o Andre montasjer og planeringsarbeider, samt elementmontasje 

 
 Fremdriften følger totalt fortsatt gjeldende plan. For enkelte aktiviteter ligger den 

foran kontrakstplan, mens for Bygg B ligger den noe etter planen grunnet endret 
prioritering av arbeidsrekkefølgen. Dette forstyrrer ikke eller hindrer den totale 
fremdriften. 
 

 SHA – Miljø 
o Ingen spesielle hendelser med skader i perioden 

o Følgende er registrert: 

 RUH (rapport uønskede hendelser) – totalt i perioden 35, totalt i 

prosjektet 145 

 Personskade m/fravær i periode 0, totalt i prosjektet 2 
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ØKNING AV TOTAL BUDSJETTRAMME 
 
I prognoseoversikten, jf. tabell 1, kolonne «Prognose», er det tatt inn kostnader knyttet 
til kvalitetshevingstiltak og leietakertilpasninger. Disse kostnadene var ikke medtatt i det 
opprinnelige budsjettet. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har Tromsø Havn sett 
det nødvendig å gjøre noen kvalitetstiltak for å fremheve enkelte deler av 
bygningsmassen på en bedre måte enn opprinnelsen.   
Ved oppstart av utbyggingen hadde Tromsø Havn ikke  oversikt over hvilke leietakere 
som skulle inn i terminalen, og med det ikke kartlagt behovet for leietakernes 
ferdigstillelsesgrad. Kostnadene knyttet til leietakertilpasninger tas derimot med i 
leietakeravtalene og tilbakebetales av leietakerne over leieperioden.  
Kostnadene knyttet til kvalitetshevingstiltak og leietakertilpasninger er overført fra 
marginer/reserver til entreprisekostnaden.  
Da reserven per rapporteringstidspunktet er redusert til 4,6 MNOK er det behov for å øke 
reserven dersom uforutsette hendelser eller ytterligere behov skulle oppstå i 
gjenværende byggetid. 
Tromsø havnestyre vil derfor foreslå at budsjettrammen økes fra 400 MNOK til  
415 MNOK. Økningen på 15 MNOK foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

Innstilling: 
1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.12.2016 til orientering 
2. Tromsø havnestyre vedtar økning av budsjettrammen fra 400 MNOK til  

415 MNOK 
Økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler 

3. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  
kommunestyre med slik innstilling: 

 Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 
31.12.2016 tas til orientering 

 Tromsø kommunestyre godkjenner at budsjettrammen økes fra 400 MNOK til 
415 MNOK 

Tromsø kommunestyre godkjenner at økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av 
ubrukte lånemidler 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82  

Arkivsaksnr.: 16/224   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Tromsø Havnestyre 26.01.2017 

8/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017 

 

 
Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 
 

 

Innstilling: 
Havnestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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ANLØPSAVGIFT - REDNINGSSELSKAPETS FARTØYER 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 17/52   
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1. Bakgrunn 

I Tromsø havnestyrets møte den 29. september fremkom det et ønske om å få en redegjørelse 

hva gjelder avgifter og vederlag for Redningsselskapets fartøyer ved bruk av Tromsø Havns 

fasiliteter, herunder også anløpsavgift. Det er blitt hevdet at Redningsselskapets mindre 

fartøyer som er fast stasjonert i Tromsø betaler både verdelag og anløpsavgift 

 

Havnedirektøren har gjennomgått Redningsselskapets regnskaper for 2015, samt kartlagt 

anløpsomfanget for 2015 og 2016. 

  

I det etterfølgende vil en redegjøre for saken i sin helhet hvor både de økonomiske forhold for 

selskapet belyses, samt Tromsø Havns omsetning basert på selskapets bruk av havna. 

 

2. Drøfting 

Redningsselskapets mindre fartøyer som er stasjonert i Tromsø har ikke vært belastet med 

hverken anløpsavgift eller kai-vederlag ved bruk av Tromsø Havn. Denne ordningen har vært 

gjeldende fra det tidspunktet selskapet valgte å stasjonere fartøyer i Tromsø. Når det gjelder 

selskapets havgående fartøyer som anløper Tromsø for å bytte besetning eller gjennomføre 

kommersielle oppdrag, så har disse vært belastet anløpsavgift på vanlig måte på lik linje med 

øvrige fartøyer. Denne ordningen har vært gjeldende fra år 2000. De samlede kostnadene til 

anløpsavgifter for Redningsselskapets fartøyer utgjorde i 2016 kr 18 119. Selskapet benytter 

utelukkende private kaier ved anløp av Tromsø havn.  

Redningsselskapet driver en kommersiell virksomhet med en betydelig statlig finansiering. 

Etter de opplysningene havnedirektøren har innhentet, så skjer dette ofte i konkurranse med 

andre private aktører som for eksempel mindre taubåtrederier. Både de fast stasjonerte 

fartøyene og de større havgående fartøyer benyttes ofte til å assistere ulike fartøyer til og fra 

kaiene i Tromsø. Som eksempel kan nevnes at et mindre lystfartøy som hadde fått 

motorhavari i området utenfor Olavs Vern, og måtte ha assistanse fra et av de mindre 

redningsfartøyene, ble fakturert for kr 10 250,-. Et mindre seilfartøy som fikk motorproblemer 

i området ved Tromsø brya, ble fakturert for kr 6 500. 

I Redningsselskapets regnskap for 2015 fremgår det at selskapets samlede omsetning var på 

587,3 mill.kr. Dette fordeler seg med 82,5 mill.kr (14 %) fra offentlige tilskudd, 132,5 mill.kr 
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(23 %) fra tippemidlene og 371,3 mill.kr (63 %) fra egne inntekter. I posten «egne inntekter» 

inngår det 50,9 mill.kr (13,7 %) som innsamlede midler/ gaver etc. Resterende beløp 320,4 

mill.kr kommer fra kommersiell virksomhet. 

Slik det fremgår av selskapets eget regnskap fra 2015 utgjør inntektene fra innsamlede midler/ 

gaver 8,7 %, resten på 91,3 % kommer fra offentlig støtte eller kommersiell virksomhet. Det 

er ingen tvil om at Redningsselskapet utfører nyttige og samfunnsmessige oppgaver på lik 

linje med mange andre institusjoner. Det at selskapets fast stasjonerte fartøyer i Tromsø gis 

fritak for vederlag og avgifter, er en naturlig følge av dette da det kommer Tromsø kommune 

og Tromsøs innbyggere til gode.  

3. Konklusjon 

Redningsselskapets har i all hovedsak sine inntekter fra statlige bidrag og kommersiell 

virksomhetside. Kun en ubetydelig del kan godskrives frivillig arbeid og gaver. 

Anløpsavgiften, som det i dette tilfellet er snakk om, er en kollektiv avgift som alle fartøyene 

skal betale for benyttelse av havneområdene. Det vil være uriktig overfor andre brukere av 

havne og innvilge selskapets havgående fartøyer fritak for avgifter og vederlag ved benyttelse 

av Tromsø Havns fasiliteter. Et slikt fritak vil naturlig nok innebære at andre brukere vil 

kunne føre en argumentasjon for fritak/ reduksjon i vederlag og avgifter for sin virksomhet. 

 
 
Vedlegg: 
 

Kopi av Redningsselskapets regnskap for 2015 

 

 

Innstilling: 

 Redningsselskapets mindre fartøyer som er fast stasjonert i Tromsø innvilges fortsatt 

fritak for vederlag og avgifter. 

 Redningsselskapets havgående fartøyer belastes vederlag og avgifter på lik linje med 

andre fartøyer. 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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SALG AV EIENDOM - 119/3282 OG 124/62 I BREIVIKA 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 17/54   
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Bakgrunn: 
I Breivika havneterminal er to bygg organisert i egne aksjeselskaper, disse selskapene er 
TG Næringseiendom AS og Breivika Utvikling AS. 
 
TG Næringseiendom AS ble stiftet 27.6.2014 gjennom omdannelse av ANS Engrossenter 
H1. I forkant av omdannelsen ble det tidligere selskapet ANS Engrossenter H1A 
innfusjonert i ANS Engrossenter H1. 
TG Næringseiendom AS’ aksjekapital består av 10 000 aksjer pålydende kr. 51,-. Alle 
aksjene eies av TH Utvikling AS. Tromsø Havn KF eier alle aksjene i TH Utvikling AS. 
 
Selve bygningsmassen til TG Næringseiendom AS var opprinnelig seksjonert i 2 
seksjoner, hvorav TG Næringseiendom eide den ene og Stormo Eiendom AS den andre. 
Styret i TG Næringseiendom AS vedtok i møte den 12.1.2017 å kjøpe seksjon 2 for 
deretter å legge hele bygningsmassen ut for salg i det åpne marked. 
Seksjon 2 er nå kjøpt med formell overtakelse pr. 1.3.17, slik at hele eiendomsmassen 
Terminalgata 44-70 eies av TG Næringseiendom AS. 
 
NAI er engasjert til å gjennomføre salget av Terminalgata 44-70. 
Tromsø Havn KF fester bort areal gnr 119, bnr. 3282 og gnr.124, bnr. 24 til  
TG Næringseiendom AS. 
 
I forbindelse med salgsprosessen av Terminalgata 44-70 er det fremsatt en forutsetning 
fra potensiell kjøper  / kjøpere om eietomt og ikke festetomt. 
Tomten eies av Tromsø kommune v/ Tromsø Havn og Tromsø havnestyre og 
kommunestyret må godkjenne salg av tomt gnr. 119, bnr. 3282 og gnr. 124, bnr. 62. 
 
Tomtens totale areal: 
Gnr./Bnr.: 119/3282 er på 2350 m2 
Gnr./Bnr.: 124/62     er på 4192 m2 
Totalt festeareal  6542 m2 
  
Tromsø Havn KF har en årlig festeinntekt på 119/3282 og 124/62 på ca. kr. 800 000. 
 
Drøfting: 
Tromsø Havn KF har gjennomført betydelige investeringer de siste årene, og det vil være 
behov for nye investeringer de kommende år. En styrking av egenkapitalen vil bidra til at 
Tromsø Havn KF unngår å oppta ytterligere lån for å gjennomføre mindre investeringer. 
 
Salg av areal / eiendommer har også tidligere vært forelagt styret til godkjennelse.  
Vi viser i den forbindelse til Byråd for næring som i brev av 06.11.12 til Tromsø Havn KF 
skrev følgende: 
 

Tromsø kommune mener at det er viktig at Tromsø Havn fullfinansierer 

investeringen på Grøtsund. Dette er den viktigste investeringen i infrastruktur for 

utviklingen av petroleumsnæringen i Tromsø. Tromsø kommune er også fornøyd 
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med at Tromsø Havn KF viser til eiendommer som kan selges for å redusere 

låneporteføljen dersom renter og avdrag relatert til nye låneinvesteringer blir for 

høye. 

Havnestyret og kommunestyret godkjente i 2012 / 2013 salg av eiendommer og to 
parseller i Breivika ble deretter solgt til markedspris. 
 
Den aktuelle tomteparsellen som havna nå søker om å få selge er på 6542 m2, fordelt på 
119/3282 med 2350 m2 og 124/62 på 4192 m2. 
 
NAI har vurdert verdien av de to tomteparsellene til ca. 13,5 mill kroner. 
 
Av vedlagte salgsoppgave fremkommer verdivurdering på bygget (på festet tomt) til 58,9 
mill kroner. 
 
Total prisantydning tomt og bygg er satt til 68 - 72 mill kroner. 
 
 
 

 
 
 
 
Konklusjon: 
 
For å få gjennomført salg av Terminalgata 44-77 til markedspris vil det være nødvendig å 

selge tomteparesellene som bygget står på samtidig med bygget. Bygg på festet tomt vil 

høyst sannsynlig ha en mye lavere pris i markedet, om det i det hele tatt er mulig å selge 

næringsbygg av en slik størrelse på festet grunn. 

I forbindelse med havnestyrets behandling av salg av eiendommer under sak 42/12 ble 

følgende opplyst: 

Fiskeridepartementet har tidligere uttalt følgende i forbindelse med salg av 

eiendommer: 

Havnekapitalen er en dynamisk formuesmasse, som kan endre innhold ved kjøp, 
salg, makeskifte mv. Slike disposisjoner krever ikke tillatelse fra departementet. 
Det er en forutsetning at salg av eiendommer mv. som inngår i havnekapitalen 
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skjer til markedspris, slik at det ikke skjer en tapping av havnekapitalen. Alle 
verdier som trer i stedet for den opprinnelige havnekapitalen inngår i 
havnekapitalen, jf. hfl. § 47 første ledd c). 

 
 
Salgssummen vil bli fordelt forholdsmessig mellom Tromsø Havn KF og TG 
Næringseiendom AS i forhold til den fastsatte verdivurdering fra NAI og med slik brøk: 
 
Prisantydning bygg kr. 58.9 mill 
Prisantydning tomt kr. 13,5 mill 
Totalt kr. 72,4 mill 
 
Tomt: 13,5/72,4 x 100 % = 18,65 % % av salgssummen tilfaller Tromsø Havn KF 
 
Bygg: 58,9/72,4 x 100 % = 81,35 % av salgssummen tilfaller TG Næringseiendom AS 
 
Selve salget av tomt vil skje fra Tromsø kommune v/Tromsø Havn KF til  
TG Næringseiendom AS samtidig som hele eiendommen (tomt og bygg) overdras til 
kjøper / ny eier. Det vil ikke være aktuelt å overdra tomtegrunnen til  
TG Næringseiendom AS dersom det ikke er kjøper til hele eiendommen. 
 
 

 
 
 
Vedlegg: 
Møteprotokoll fra møte i TG Næringseiendom 12.1.2017 
Salgsoppgave Terminalgata 44-70, utdrag 

 

Innstilling: 
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1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til salg av de aktuelle 

eiendoms parseller gnr. 119, bnr. 3282 og gnr. 124, bnr. 62 og at parsellene 

frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika. 

 
2. Tromsø havnestyre forutsetter at eiendommene med bygningsmasse selges 

samlet og til markedspris.  

3. Havnestyret gir havnedirektøren og havnestyrets styrets leder fullmakt til å 
akseptere innkommende bud på de eiendommer som selges. 

 

4. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik 

innstilling: 

a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av gnr.. 119, bnr. 3282 og gnr 124, 

bnr. 62 og at parsellene frembys for salg i forbindelse med salg av 

Terminalgata 44-70 i Breivika. 

b) Eiendommene med bygningsmasse selges samlet og til markedspris. 

 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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Beliggenhet

Tromsø

ET NÆRINGSLIV I VEKST
Mesteparten av industrien i Troms er
knyttet til havet. Oppdrettsnæringen er
viktig for bosetting og økonomi. Jordbruk
har fortsatt en sentral plass, men
høyteknologiske og forskningsbaserte
næringer vokser til. I byene er mange
sysselsatt i servicenæringer og offentlig
tjenesteyting.
Byens største arbeidsplasser er UiT
Norges arktiske universitet (UiT) og
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Nordlysobservatoriet ble opprettet i 1928,
og to bedrifter tilknyttet Kongsberg
Gruppen henter ned satellittdata fra
verdensrommet på oppdrag fra inn- og
utland. Fiskeindustrien har stor betydning.
Norges Råfisklag og Norges sjømatråd har
sine hovedkvarter i Tromsø. Også
SpareBank 1 Nord-Norge har sitt sete i
byen.

Det pågår en sterk utvikling innen
oljeservice-næringen i Nord-Norge ifm.
lete- og utviklings-aktiviteten som er
planlagt i nord-regionen, – med bl.a.
etablering av nye kontorer i Tromsø for det
statlige Polske oljeselskapet PGNiG
Upstream International AS, Aker Solutions
og Subsea 7 m.fl

Det anerkjente internasjonale selskapet
Rystad Energy AS
konkluderer med at den langsiktige
petroleumsveksten i Norge vil komme til

Nord-Norge, hovedsakelig representert
gjennom øket aktivitet i Barentshavet.

Nord-Norge er likevel foreløpig mindre
oljedrevet enn resten av landet. Kombinert
med en stor andel offentlig sektor vil dette
avdempe oppbremsing i økonomien.

Troms fylke har en av de laveste
ledighetstallene i hele landet med 2,1%
ved utgangen av desember 2016.
Fremover er det de eksportrettede
næringer som vil stå for vekst i
sysselsetting og verdiskaping. Nordnorsk
økonomi har vokst raskere enn resten av
landet de siste årene, en utvikling som
antas å ville fortsette. Norges fremtidige
velferd er avhengig av vekst i nord.

En kartlegging av investeringer frem mot
2022 viser planlagte og igangsatte
prosjekter for nærmere 300 milliarder
kroner i landsdelen.

En for tiden svak krone og forventningen
om en høyere vekst internasjonalt vil
skape stadig høyere eksportvekst
fremover. Dette gir fart i nordnorsk
økonomi og til dels skjermer landsdelen fra
den nasjonale oppbremsingen.
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Beliggenhet

Tromsø

NÆRINGSEIENDOMSMARKEDET
Aktiviteten i kontormarkedet i Tromsø har
vært meget bra i det siste. På tross av flere
nye kontorbygg holder ledigheten seg
stabilt. Stadig tilsig av nye bedrifter som
etablerer seg og eksisterende som øker
bemanningen er forklaringen på dette.

Leiepriser for beste kontorlokaler har
steget til over kr. 2.300 pr m2/år. For de
aller beste lokalene har det vært notert en
leie på nær kr. 3.000,- pr m2 /år.
Gjennomsnittsleie på kontorlokaler i
sentrum er i nivå kr. 1.750 pr. m2/år.
Som i de øvrige byene i sterk utvikling
finner det sted en økende forskjell i
leiepriser mellom beste lokaler og mer
«normale» lokaler.

Særlig konsulentbransjen har hatt vekst i
den senere tid, - og etterspørsel fra olje-
og gassrelaterte selskaper samt også en
del teknologiselskaper innenfor andre
bransjer setter sitt preg på utviklingen i
byen.
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Salgsobjekt

Terminalgata 44-70

Med sin beliggenhet i Breivika rett
nedenfor Stakkevollveien, Tromsøs mest
trafikkrike vei, er eksponeringsmulighetene
svært gode. Terminalgata ligger tett til alle
forbindelser på hele Tromsøya, både for bil
og busser.

Med havnen som sin nærmeste nabo er
logistikkmessig dette en ideell plassering
for svært mange sektorer.

Selve bygget har en takhøyde på ca. 11
meter på sitt høyeste, med noe skrå
takvinkel. Opp til dragerer under tak er det
ca. 8 meter.

Det er 6-7 høylagre i forskjellig størrelse
rundt om i bygget, hvor det muligheter for
å minske antall høylagre, men samtidig
gjøre de større da flere ligger vegg i vegg.
Det største er ca. 900 kvm, mens det
minste er ca. 130 kvm. Høylagrene har alle
kjøreporter inn. Målene på disse varierer
fra 2.8 m x 6 m til 5 m x 6 m. Alle
høylagrene har god takhøyde.

Det er tre butikklokaler i 1.etasje på
tilsammen ca. 1.400 kvm fordelt rundt
bygget - Wurth, Hydroscand og Victoria.

Kontoredelene som står ledige p.t, er i 2. -
og 3.etasje i den sørlige delen. Disse er på
til sammen ca. 2.664 kvm. Disse holder en
bra standard etter de tidligere leietakerne
som bl.a var et tannlegekontor, HelseNord,

Kunnskap i Nord og UiT. Her er det blant
annet fasiliteter som auditorium, kantine
og andre undervisningslokaler/møterom.

En oversikt over alle leietakere er listet opp
på side 9. De fleste mindre kontrakter har
utløpsdato før 2020. De største
kontraktene har utløpsdato etter 2020,
hvorav den lengste har leietid til februar
2026.

Det finnes ca. 60+ tilgjengelige
parkeringsplasser rundt bygget p.t (ca, 5
meter fra bygget og ut).
På østsiden av bygget finnes det
parkeringsareal som på sikt kan inkluderes
i festetomt.
Det er også muligheter for leie av
parkeringsplasser fra Tromsø Havn.
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Lite høylager på østsiden av bygget



Butikklokaler Hydroscand på vestsiden

Båser for Troms lagerutleie, 3.etasje på
nordsiden



Høylager Hydroscand vestsiden







Kontorfasiliteter 3.etasje sørsiden



Auditorium 3.etasje sørsiden

Kantine 3.etasje sørsiden



Butikklokaler Victoria sørvestlig side



Butikklokaler Wurth nordvestlig side



Lite lager på sørsiden med kjøreport



Nøkkelinformasjon

OPPDRAGSNUMMER

2-0001/17

FORMELL ADRESSE

Terminalgata 44-70, 9019 Tromsø

SELSKAPET / SALGSOBJEKT

Salgsobjektet:
Gnr. 119, bnr 3282
Gnr. 124, bnr. 62

i Tromsø kommune.

SELGER / HJEMMELSHAVER

TG Næringseiendom AS,
org. nr.: 913 843 509

AREAL

Total bebyggelse er på i overkant av ca.
9.200 kvm BTA.

TOMT

6.542 kvm for bygning og parkeringsareal.
Dette står på festet tomt.

PARKERING

Mulighet for parkering rundt hele bygget.
Ca. 60+ plasser p.t. Dette kan på sikt trolig
økes. Det finnes også muligheter for leie
av parkeringsplasser fra Tromsø Havn.
Eier sørger for brøyting. Her må det lages
en avtale for brøyting av veier inn til
Terminalgata.

LEIEINNTEKTER

Bruttoleie NOK 6.250.265,- pr. år eks.
mva, opplyst av selger.
Det står ca. 2.664 kvm ledig.
Estimert markedsleie for hele bygget ved
fullt utleid er ca. NOK 9.000.000,- pr. år
eks.mva, beregnet av megler.

LEIETAKERE

Oversikt over leietakere er listet opp i
vedlegg 18.

FELLESKOSTNADER

Fakturerte felleskostnader for 2016, NOK
345.997,- pr. år eks. mva, opplyst av
selger. Se vedlegg 17 for detaljer.

BYGGEÅR

1970 og 1985.

EIERKOSTNADER

Eierkostnader for 2016 er opplyst av
selger til kr 2.196.317 ,- pr. år. Av dette
utgjør festeavgift NOK 813.600,-,
kommunale avgifter NOK 225.950 og
parkeringsleie NOK 105.000,-. Se vedlegg
17 for detaljer.

SKATTEMESSIG SALDOVERDI

Ikke aktuelt ved salg av eiendom.

AVSKRIVNINGSGRUNNLAG OG -SATS

Ikke aktuelt ved salg av eiendom.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi finnes ikke siden dette er
offentlig eid bygg. En stipulert
ligningsverdi, gjort av selger, sier NOK
95.561.104,-.

KOMMUNALE AVGIFTER OG
EIENDOMSSKATT

Kommunale avgifter fordeles
forholdsmessig på leietakerne og inngår i
andel fellesutgifter.

119/3282
Eiendomsskatt 2016 NOK 122.076,-
Eiendomsavgifter 2016 NOK 8 748,-

124/62/1
Eiendomsskatt 2016 NOK 95.172,-

124/62/2
Eiendomsskatt 2016 NOK 21.969,-

FORSIKRING

Eiendommen er fullverdiforsikret. Årlig
premie på NOK ca. 44.818,-
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Nøkkelinformasjon

STANDARD

Bra standard på kontorer og butikker. En
del av dette er oppgradert i senere tid,
mens andre trenger en oppussing.
Høylagre av vanlig standard.

VANN OG AVLØP

Offentlig tilknyttet.

VENTILASJON

4 aggregater dekker sørlig del. 2
aggregater dekker nordlig del.

OPPVARMING

Panelovner og varmepumper.

ENERGIMERKING

Energimerke for eiendommen: F

REGULERING / PLANSTATUS

Eiendommen er regulert til havneområde.
Utnyttelsesgrad U=0.4, med maksimal
høyde på 12 meter. Plan: 14350/81

FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE

1981 - Midlertidig brukstillatelse kontorer.
1982 - Midlertidig brukstillatelse kontorer.
2005 - Ferdigattest brannteknisk
oppgradering.

UTVIKLINGSPOTENSIAL

Eiendommmen er fullt utnyttet ifht
gjeldende reguleringsplan.

TINGLYSTE BESTEMMELSER

Heftelser i grunn:
119/3282

Festekontrakt 30 år. Årlig festeavgift NOK
437.400,-.
Heftelser i feste er identisk.
Pantedokument NOK 4.000.000,- datert
19/04/2
016.

124/62
Festekontrakt 30 år. Årlig festeavgift NOK
409.940,-.
Heftelser i feste er identisk.
Pantedokument NOK 4.000.000,- datert
19/04/2016.

Servitutter i grunn:
Ingen.

VERNEINTERESSER

Det er ikke knyttet verneinteresser til
eiendommen.

FORURENSNING

Selger er ikke kjent med at det er
forurensning i grunnen, og fraskriver seg
alt ansvar knyttet til forurensningsrisiko.

KONSESJON

Eiendommen er normalt ikke
konsesjonspliktig for norske kjøpere.
Dersom overdragelsen skulle medføre
konsesjonsplikt, vil dette bli kjøpers ansvar
og risiko.

TAKST

Det har ikke vært avholdt takst på
eiendommen i fm. salget, men det
foreligger takster fra tidligere, datert
03.06.15. Se vedlegg 9.

PRISANTYDNING

Prisantydning kr 58.900.000,-.

I tillegg til kjøpesum må kjøper betale;
Dokumentavgift til Staten (2,5 % av
kjøpesum) samt gjeldende offentlige satser
for Tinglysningsgebyr og Attestgebyr.

OVERTAKELSE

Etter avtale.

FORBEHOLD
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Salgsvilkår

SALGSPROSPEKT

Dette salgsprospekt er utarbeidet av NAI FirstPartners
Næringsmegling basert på informasjon mottatt av Selger og
offentlige myndigheter, og bearbeidet etter beste skjønn av
NAI FirstPartners Næringsmegling.

Informasjonen vedrørende eiendommen og seksjonene er
fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser
som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer
imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.
Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig
av kjøpekontrakten med Kjøper. Selgers rådgivere er ikke
under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i
salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette
gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller
direkte fra Selgers rådgivere.

TRANSAKSJONSSTRUKTUR

Salg av eiendommen vil bli gjennomført ved salg av selve
matrikkelnummerene for Terminalgata 44-70, 9019 Tromsø.

BUDGIVNING

Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på
eiendommen. I budet på eiendommen (i tilfelle salg av
eierselskap til eiendommen) skal budgiver også hensynta at
det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere
Kjøpers vurdering av bl.a. selskapets skatteposisjoner,
herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og
fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes
fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med
ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for
øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige
forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til
revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Vurdering av
skatte-, avgifts-, og andre økonomiske og tekniske
konsekvenser av transaksjonen, faller utenfor Meglers rolle
og budgiver er oppfordret til å søke råd hos sine rådgivere
med særskilt kompetanse om disse forhold.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på
følgende forutsetninger:

Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte
salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar
befaring av eiendommen før bud inngis.
Eiendommen selges ”as-is”, og Kjøper vil frita Selger
for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler.
Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn,
forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene
i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller
økonomiske konsekvenser for Kjøper.

Bud skal sendes skriftlig til Megler og inneholde
opplysninger om selskapets org.nr., eiendommens
matrikkel, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata
og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt
kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre
budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles
når det er mottatt hos Megler. Bud inngis på de vilkår som
følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten
vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig forbehold
ansees bl.a. forbehold om finansiering og styreforbehold.
Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er ikke
forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å
grunngi eventuelle avslag.

DUE DILIGENCE

Etter aksept av bud vil Kjøper hvis ønskelig få anledning til å
gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å
verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen.
Dette ønsket må i så fall fremkomme av avgitt bud. Due
diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i
dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke
er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere
informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv
å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå
eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør
gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik due
diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den
informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig
negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre
forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av due
diligence-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede
betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til
å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre
potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis
aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre
gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt
oppdaget gjennom due diligence. Kontraktsforhandlingene
vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere
avtale.

STYRE-/EIERFORBEHOLD

Inngåelse av en for Selger bindende avtale er betinget av
endelig godkjennelse fra Selgers styre/eiere, både hva
gjelder endelig kontraktsvilkår og de kommersielle
betingelser for kjøpet.

DIVERSE

Det gjøres oppmerksom på at reglene i avhendingsloven og
kjøpsloven er fraveket på flere punkter. Det er ikke foretatt
kontrollmålinger av oppgitte tomtearealet i forbindelse med
salgsforberedelser av verken selger eller megler.
Interessenter oppfordres til å kontrollmåle bygningen(e)s
areal i den grad det tillegges vekt. Mindre endringer i areal
vil ikke gi grunnlag for endring i pris. Videre er
reklamasjonsfristen blant annet satt til ett år.

Iht. Eiendomsmeglingslovens § 1-3 og
Eiendomsmeglerforskriftens § 1-2 kan loven fravikes utenfor
forbrukerforhold. Følgende av lovens bestemmelser
fravikes: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7, § 6-8, § 6-9, §
6-10, kapittel 7 og § 8-8 (utenfor forbrukerforhold).
Tilhørende bestemmelser i Eiendomsmeglerforskriften er
også tilsvarende fraveket. Videre fravikes forskriftens krav til
utlevering av budjournal iht. Emgll. § 1-4 tredje og fjerde
ledd og forskriftens § 1-2 og § 1-4, dvs. plikten om
utlevering av budjournal etter forskriftens § 6-4.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter
konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding.
Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og
identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” av 20. juni
2003, nr. 41.
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Kontakt

Oddbjørn berg
Partner/Daglig leder

M: 90 08 88 50
E : ob@nai.no

Ørjan Ånesen
Rådgiver Næringseiendom

M: 95 17 27 77
E : oa@nai.no
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Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 1

TYPE Høylager, butikk

Nordlig del



Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 2

TYPE Høylager, kontor

Nordlig del



Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 3

TYPE Kontor, lager,
Høylager

Nordlig del



Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 4

TYPE Ventilasjonsrom

Nordlig del



Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 1

TYPE Butikk, høylager,
kontor

Sørlig del



Vedlegg 2
Plantegninger

ETASJE 2

TYPE Kontor, høylager

Sørlig del
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Plantegninger

ETASJE 3

TYPE Kontor, høylager

Sørlig del
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Næringsprofil

Terminalgata 44

OM STEDET
Kommune Tromsø
Grunnkrets Breivikhamna

Tromsø, Porten til Ishavet og hovedstad i Nord-Norge.
Tromsø er Nordens største by nord for Polarsirkelen, og har
verdens nordligste universitet, ølbryggeri og domkirke. Byen
lever av undervisning, forskning, administrasjon, fiskeeksport og
satelitteknologi. Tromsø er midt i nordlyssonen, og er derfor,
sammen med innlandsisen på Grønland og tundraen i
Nord-Canada blant verdens beste steder å observere dette
skuespillet. Tromsø er også en studentby, med ca 10 000
studenter. I Tromsø er det et yrende kultur- og uteliv med en
rekke aktiviteter og tilbud.

Kilde: Tromsø kommune, Wikipedia

KVALITETER

Området har blitt vurdert av 18 lokalkjente

Gateparkering
LETT (8,7 / 10)

Kollektivtilbud
VELDIG BRA (8,3 / 10)

Trafikk
LITE TRAFIKK (6,7 / 10)

TRANSPORT

Tromsø lufthavn Langnes 5.2 km

Breivika 379 m
Borgtunvegen 775 m

UiTø/ISV 858 m
UiTø/Planetariet 1.1 km

Tromsø Hurtigrutekai 5 km
Tromsø Prostneset h.båt 5.1 km

SPORT
Breivikahallen 471 m
Krafthallen 1.5 km
EVO Tromsø Nord 904 m
Tromsø Treningssenter 1.7 km

VARER/TJENESTER
Jekta Storsenter 4.3 km
AMFI Veita 4.1 km

Coop Extra Breivika 904 m
Coop Extra Isrenna 1.5 km

Sykehusapoteket i Tromsø 1.1 km
Boots apotek Jekta 3.2 km

Langnes Vinmonopol 4.3 km
Tromsdalen Vinmonopol 6.1 km

Coop Extra Breivika 904 m
Coop Extra Isrenna 1.5 km

Akademisk Kvarter Kiosken 729 m
Tekno kiosk 945 m

Statoil Ica Express Breivika 340 m
Statoil Ica Ekspress Fr.Nansens Pl. 3.9 km

Linken Forskningsparken Møtesenter 1.2 km
Polarhallen 3.3 km

Scandic Tromsø 3.3 km
Clarion Collection Hotel With 4.3 km

Priko Reklame 5.2 km

iBlomst 2 km
Polarflor 2.8 km

Informasjon i Næringsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller NAI First
Partners Tromsø kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017



Næringsprofil

Terminalgata 44

NÆRINGSLIV I OMRÅDET
(Radius 1.0 km fra bygget)

TOTAL

Antall foretak totalt 350
Antall ansatte 14127
Snitt ansatte pr. bedrift 40

UTVALG (Bedrifter > 5 ansatte eller > 1.0 mill. i omsetning)

Antall foretak totalt 132
Antall ansatte 14015
Snitt ansatte pr. bedrift 106

STØRSTE BEDRIFTER
NAVN AVSTAND

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet... 1.1 km
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk1.1 km
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Adm og ...1.1 km
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Røntgen og Lab T...1.1 km
Nobina Norge AS 1.3 km
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Rehabilitering/Ha...1.1 km
Breivika Videregående Skole 577 m
Helse Nord Ikt HF 1.2 km
Tromsprodukt AS 1.6 km
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 529 m
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt Senter ...1.2 km
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Bup Polklinikk Tr...1.6 km
Breivang Videregående Skole 1.7 km
Tromsø Fengsel 1.7 km
Nofima AS 963 m

BRANSJER (Utvalg)

ANTALL BEDRIFTER
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Bygg/
Anlegg

Faglige
tjenester

Industri/
produksjon

Undervis-
ing

Transport/
lagring

Butikk-
handel

Varehandel Annet

BYGGMASSE ANSATTE (Utvalg)

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017



Næringsprofil

Terminalgata 44

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller NAI First Partners Tromsø kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
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Reguleringsplan
Adresse:

Målestokk:

Planident:

Ikrafttredelsesdato:

1:1 000

0799

03.03.1982

Terminalgata 44, 9019 TROMSØ
Gnr/Bnr: 119/3282

Koordinatsyst: UTM33/Euref89

Dato: 03.01.2017

Tromsø kommune
Byutvikling
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Reguleringsplan
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Pågående regulering
Adresse:

Målestokk: 1:5 000

Terminalgata 44, 9019 TROMSØ
Gnr/Bnr: 119/3282

Koordinatsyst: UTM33/Euref89

Dato: 03.01.2017

Tromsø kommune
Byutvikling
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Planident:1863

Vedlegg 8 Pågående
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NAI FirstPartners Næringsmegling er en
landsdekkende fullsortiments meglerforretning
som tilbyr service lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

Det internasjonale nettverket NAI Global består
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