Tromsø Havn

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

TROMSØ HAVNESTYRE
havnestyresalen
29.09.2016
Tid: 12:00 - 00:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Jarle Heitmann
leder

Sak 21/16

Tromsø Havn
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 08.09.2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
16/176

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
21/16
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.09.2016

Møteprotokollen fra 8. september 2016 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 08.09.2016 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL
Tromsø Havnestyre
Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 08.09.2016 Tid: 14:00 - 15:30

Til stede på møtet
Medlemmer:

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes Høiseth, Julie Wilhelmsen,
Tor Arne Morskogen, Ragni Løkholm Ramberg,
Harriet Willassen (vara)

Med møte og
talerett:
Forfall:

Knut-Werner Hansen, Synnøve Søndergaard (vara), Arnt Hansen

Fra adm.:

Havnedirektør Halvar Pettersen, Heidi Johnsen(markedsansvarlig)

Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Orienteringssaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrets sammensetning
Orientering om Tromsø Havn KF
Redningsselskapet. Betaling av anløpsavgift og vederlag
Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten
Varslingssaken. Brudd på lov om offentlige anskaffelser
Tidspunkt for start av havnestyremøtene

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

17/16

16/98
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.05.2016

18/16

16/168
REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016

19/16

16/156
PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI
PR. 30. JUNI 2016

20/16

16/163
FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED
UNDERLIGGENDE SELSKAPER
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17/16
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.05.2016
Havnedirektørens innstilling:
Møteprotokoll fra 26.05.2016 godkjennes.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra 26.05.2016 godkjennes.

18/16
REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016
Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra Tromsø kommune kontrollutvalget datert
13.05.20165 vedrørende «KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS
UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015»,
til orientering.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra Tromsø kommune kontrollutvalget datert
13.05.20165 vedrørende «KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS
UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015», til orientering.

19/16
PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI PR. 30. JUNI
2016
Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging
per 30.06.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø
kommunestyre med slik innstilling:
Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2016 tas til orientering.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging
per 30.06.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø
kommunestyre med slik innstilling:
Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2016 tas til orientering.
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20/16
FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED
UNDERLIGGENDE SELSKAPER
Havnedirektørens innstilling:
1.

Havnestyret foreslår 3 medlemmer og 1 varamedlem til å utgjøre styret i TH
Utvikling AS med flere.

2.

Styrene konstituerer seg selv.

3.

Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer
hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Behandling:
Havnestyret foreslo følgende medlemmer:
Jarle Heitmann
Anne-Linn Lernes Høiseth
Tor Arne Morskogen
Havnestyret foreslo at varamedlem oppnevnes ved konstituering av selskapet
Votering:
Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra havnestyret til medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i TH Utvikling AS utgjør Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes Høiseth og
Tor Arne Morskogen.
Varamedlem oppnevnes ved konstituering av selskapet.
2.

Styrene konstituerer seg selv.

3.

Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer
hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Orienteringssaker:
1. Styrets sammensetning
Styreleder orienterte om styrets sammensetning med henvisning til vedtaket i
Byrådet sak 196/16.
2. Orientering om Tromsø Havn KF
Havnedirektøren orienterte om Tromsø Havn, blant annet:
Organisasjonen, mål/oppgaver/roller, styrende dokumenter, pågående aktiviteter
og økonomi.
3. Redningsselskapet. Betaling av anløpsavgift og vederlag
Havnedirektøren redegjorde for praksisen i Tromsø Havn knyttet til
Redningsselskapet, og viste til at spørsmålet tidligere er blitt diskutert av det
foregående styret.
4. Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten
Havnedirektøren redegjorde for saken. Tromsø Havn KF er ikke en part i denne
konflikten.
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5. Varslingssaken. Brudd på lov om offentlige anskaffelser
Havnedirektøren redegjorde for saken.
6. Tidspunkt for start av havnestyremøtene
Havnestyremøtene flyttes til start kl 12:00

Møtet slutt kl 15.30
Tromsø, 08.09.2016

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.

Anne-Linn Lernes Høiseth

Julie Wilhelmsen

Ragni Løkholm Ramberg

Harriet Willassen
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Tor Arne Morskogen

Sak 22/16

Tromsø Havn
REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 29.09.2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jorunn Riise
16/191

Saksnr.: Utvalg
22/16
Tromsø Havnestyre

Arkiv: 033

Møtedato
29.09.2016

A. TILSVAR TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 08.09.2016. SAKEN GJELDER:
KRAV OM TILBAKEBETALING AV VEDERLAG – HURTIGRUTEN AS.
B. PROSESSKRIV TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 19.9.2016. SAKEN
GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNKREVD VEDERLAG OG
DOM FOR AT INNKLAGEDE IKKE KAN FORTSETTE Å KREVE INN FOR HØYT
VEDERLAG.
C. KONTROLLUTVALGSSAK 74/16 – REFERAT FRA ETATSBESØK VED TROMSØ HAVN
KF 11.4.2016.
D. KS-BEDRIFT HAVN, 26.11.2015 – REVIDERING AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN
E. KS-BEDRIFT: HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV
F. KS-BEDRIFT, 01.07.2016: HØRINGSSVAR PÅ TRANSPORTETATENES FREMLEGG
TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN FOR 2018-2029
G. SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 19.09.2016: UTTALELSE TIL UTFYLLING I
SJØ, LANESBUKT
H. SVAR TIL MULTICONSULT AS, TROMSØ, 19.09.2016: MUDRING OG UTFYLLING
VED IMES, TROMSØYSUNDVEGEN 20A I TROMSØ
I. SVAR – HØRING, TIL TROMSØ KOMMUNE, 21.09.2016: SØKNAD OM UTLEGGING
AV FLYTEBRYGGE – EIENDOMMEN 105/131, SKARSFJORD

Innstilling:
Tromsø havnestyre tar referatsak:
A. TILSVAR TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 08.09.2016. SAKEN GJELDER:
KRAV OM TILBAKEBETALING AV VEDERLAG – HURTIGRUTEN AS, til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
B. PROSESSKRIV TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 19.9.2016. SAKEN
GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNKREVD VEDERLAG OG
DOM FOR AT INNKLAGEDE IKKE KAN FORTSETTE Å KREVE INN FOR HØYT
VEDERLAG, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:
C. KONTROLLUTVALGSSAK 74/16 – REFERAT FRA ETATSBESØK VED TROMSØ HAVN
KF 11.4.2016, til orientering.
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Sak 22/16
Tromsø havnestyre tar referatsak:
D. KS-BEDRIFT HAVN, 26.11.2015 – REVIDERING AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN,
til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
E. KS-BEDRIFT: HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV, til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
F. KS-BEDRIFT, 01.07.2016: HØRINGSSVAR PÅ TRANSPORTETATENES FREMLEGG
TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN FOR 2018-2029, til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
G. SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 19.09.2016: UTTALELSE TIL UTFYLLING I
SJØ, LANESBUKT, til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
H. SVAR TIL MULTICONSULT AS, TROMSØ, 19.09.2016: MUDRING OG UTFYLLING
VED IMES, TROMSØYSUNDVEGEN 20A I TROMSØ, til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak:
I. SVAR – HØRING, TIL TROMSØ KOMMUNE, 21.09.2016: SØKNAD OM UTLEGGING
AV FLYTEBRYGGE – EIENDOMMEN 105/131, SKARSFJORD, til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ‐ KS ADVOKATENE ‐ Advokater MNA
Tor Allstrin – avd.dir.
Elisabeth Aasheim
Kristine Røed Brun
Gry Brandshaug Dale
Mårten Brandsnes Faret

Øyvind Gjelstad
Solfrid Vaage Haukaas
Anne‐Lise Hellebostad
Beatrice Dankertsen Hennyng
Hakon Huus‐Hansen

Erna Larsen
Øyvind Renslo
Jostein Selle
Cecilie R. Sæther
Silje Tangen

Siri Tofte
Kristine Vigander
Geir S. Winters
Frode Lauareid
Sabrina Becher (adv.sek.)
Linda Hansen (adv.sek.)

Vår referanse:

14/01839‐6

Dato:

08.09.2016

TILSVAR
TIL
FORLIKSRÅDET I TROMSØ

Sak nr.:
Klagar:

F2016‐038455
Hurtigruten AS
Postboks 6144 Langnes
9291 Tromsø

Prosessfullmektig:

Advokat Mats Erik Sæther
v/advokatfullmektig Heidi Fredly
Nordisk Legal Services
Postboks 3033 Elisenberg
0207 Oslo

Innklaga:

Tromsø kommune
v/Tromsø havn KF
Kirkegata 1
9008 Tromsø

Prosessfullmektig:

Advokat Frode Lauareid
KS Advokatene
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Saka gjeld:

Krav om tilbakebetaling av vederlag

*****

KS ADVOKATENE
Besøksadr.:
Postadr.:

Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E‐post: ksadvokatene@ks.no

Telefon:
Org.nr.:

+47 24 13 26 00
971 032 146

1.

Kva tilsvaret gjeld

Viser til forliksklage av 6. juni 2016 frå Hurtigruten AS og pålegg om tilsvar av 18. august 2016 frå
Forliksrådet i Tromsø innan 8. september 2016. Tilsvaret er rettidig.
Tromsø kommune vil krevja saka avvist frå forliksrådet og at kommunen vert tilkjent sakskostnader.

2.

Grunnlag for avvising

Tromsø kommune gjer gjeldande at denne saka ikkje kan behandlast av forliksrådet. Tromsø kommune
viser til tvistelova § 6‐2 første ledd bokstav b som seier at forliksrådet berre kan behandla saker mot
offentleg organ der saksforholdet fullt og heilt er av privatrettsleg art. Tromsø kommune viser til at
Hurtigruten har heimla kravet om tilbakebetaling av kaivederlag i lære om forvaltningsrettsleg
maktmisbruk. Høgsterett har ved fleire høve sagt at denne læra tilhøyrer den offentlegrettslege sfæra,
noko som medfører at forliksrådet ikkje er avgjerdskompetent, sjå t.d. HR‐2009‐2055‐A avsnitt 31, HR‐
2012‐1818‐A avsnitt 53 og HR‐2015‐1347‐A avsnitt 30. Alle desse dommane skulle vera godt kjende for
prosessfullmektigen til Hurtigruten.
Tromsø kommune vil vidare visa til tvistelova § 6‐2 andre ledd bokstav a. Den seier at forliksrådet ikkje
skal behandla saker der kravet er høgare enn 125 000 og begge partar har hatt bistand frå advokat. Dette
vilkåret er oppfylt i denne saka. Det er vidare slik at Tromsø kommune uansett ikkje ville ha samtykka til at
forliksrådet skulle sagt dom i denne saka, sjå tvistelova § 6‐10 (2). Alt dette kunne Hurtigruten fått avklart
ved å spørja Tromsø kommune før forliksklagen vart sendt.

3.

Merknader til kravet

Tromsø kommune viser til det svaret Tromsø havn KF sendte på prosessvarselet frå Hurtigruten. Her
svarer Tromsø havn på kvifor kravet frå Hurtigruten ikkje er fundert. Vederlaget er gyldig og ligg innanfor
dei rammer som følgjer av gjeldande rett.
Tromsø kommune merkjer seg at Hurtigruten hevdar Tromsø havn opptrer i strid med konkurranselova §
10, men utan at Hurtigruten tilbyr eit einaste bevis for dette. Påstanden er feil. Tromsø kommune vil gjera
merksam på at det å grunnlaust skulda nokon for lovbrot kan utløysa både erstatningsansvar og
straffeansvar.

4.

Sakskostnader

Tromsø kommune viser til tvistelova § 6‐13 (1) bokstav d og krev fire gonger rettsgebyret i sakskostnader
til utarbeiding av dette tilsvaret.

5.

Provokasjonar

Tromsø kommune ber Hurtigruten leggja fram rapporten frå KPMG som er vist til å dommen frå Salten
tingrett gjeldande Bodø havn.
Tromsø kommune ber Hurtigruten leggja fram fullstendig avtale med Staten om trafikkering av norske
hamner.
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6.

Påstand

Tromsø kommune legg ned slik
p å s t a n d:
Saka vert avvist
Tromsø kommune vert tilkjent sakskostnader tilsvarande fire gonger rettsgebyret

****

Dette tilsvaret er i fem eksemplar; eitt er sendt forliksrådet, to til advokatfullmektig Fredly og to ligg att
her.

Oslo, 08.09.2016

Frode Lauareid
advokat
24 13 28 53 – direkte linje
97 66 90 18 – mobiltelefon
frode.lauareid@ks.no
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PROSESSKRIV
TIL

Karl Even Rygh, adm. direktør, advokat
Knut Erling Øyehaug, advokat, lic. jur.
Lasse Brautaset, attorney, USA
Susan Clark, attorney, USA
Egil André Berglund, advokat
Michael Brooks, solicitor, England
Magne Andersen, advokat
Joanna Evje, barrister, England
Joanne Conway-Petersen, solicitor, England
Camilla Bråfelt, advokatfullmektig, dr. juris
Paige Young, attorney, USA, solicitor, England
Ylva MacDowall Hayler, advokat
Anders Evje, advokat
Mats E. Sæther, advokat
Caroline Whalley, solicitor, England
Ola Granhus Mediås, advokatfullmektig
Heidi Fredly, advokatfullmektig
Vicki Tarbet, solicitor, England
Benedicte Haavik Urrang, advokat
Nordisk Legal Services Pte. Ltd.
Tom Pullin, managing director, solicitor, England
Norman Hansen Meyer, advokat
Jude McWilliams, solicitor, England
Eileen Lam, solicitor, England

FORLIKSRÅDET I TROMSØ
19. september 2016

Klager:

Hurtigruten AS
Postboks 6144 Langnes
9291 Tromsø

Prosessfullmektig:

Advokat Mats Erik Sæther
v/ advokatfullmektig Heidi Fredly
Nordisk Legal Services
Postboks 3033 Elisenberg
0207 Oslo

Innklaget:

Tromsø kommune v/ Tromsø Havn KF
Kirkegata 1
9008 Tromsø

Prosessfullmektig:

Advokat Frode Lauareid
KS Advokatene
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Saken gjelder:

Krav om tilbakebetaling av for mye innkrevd vederlag og dom for
at innklagede ikke kan fortsette å kreve inn for høyt vederlag.

***
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Postboks
3033Elisenberg,
Elisenberg,N-0207
0207 Oslo,
22, Telefon:
22 13 56 00.
00 35 +47 22 43 00 35
P.O. Box 3033
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Norway, VisitingKristinelundveien
address: Kristinelundveien
22, Telephone:
+47 Telefax:
22 13 56 22
00.43
Telefax:
E-mail:
post@nordisk.no,Web
Internett:
www.nordisk.no,
Organisasjonsnr.:
838111092
MVA,
A/C NO04
5001.05.70589
E-mail: post@nordisk.no,
site: www.nordisk.no,
Enterprise
number: NONO
838111092
MVA,
Bank:Bank:
DNB DNB
A/C NO04
5001.05.70589

1.

Innledning

Det vises til Tromsø kommune v/ Tromsø Havn KF («Havnen») sitt tilsvar datert 8. september
2016. Innklagedes tilsvar foranlediger noen kommentarer fra Hurtigruten AS («Hurtigruten»).
2.

Prosessualia

Havnen har anført at saken må avvises, og har vist til tvisteloven § 6-2 bokstav (b). Dette kan ikke
føre frem. Kaivederlaget kreves inn med hjemmel i kommunens alminnelige privatautonomi, jf.
havne- og farvannsloven § 42 (4). Forliksrådet er derfor kompetent til å behandle saken, jf.
tvisteloven § 6-2 bokstav (b).
Havnen har også anført at tvisteloven § 6-2 annet ledd annet punktum «seier at forliksrådet ikkje
skal behandla saker der kravet er høgare enn 125 000 og begge partar har hatt bistand frå
advokat». Dette må skyldes en misforståelse. Tvisteloven § 6-2 annet ledd annet punktum gir
saksøker en rett til å bringe saken direkte inn for tingretten når vilkårene er oppfylt, men ingen plikt
til å gjøre det. Hurtigruten valgte å bringe saken inn for forliksrådet, som er lovens normalordning.
Havnens tilsvar, herunder påstanden om avvisning, indikerer imidlertid at Havnen ikke vil
samtykke til stansing etter tvisteloven § 16-17. Hurtigruten mener i så fall at dette er uheldig, og
mener at begge parter har interesse av at saken stanses i påvente av utfallet fra Bodø-saken.
Forliksrådet har imidlertid under enhver omstendighet selvstendig kompetanse etter tvisteloven
§ 6-11 (1) til å «innstille behandlingen dersom det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre
behandling i forliksrådet». Ett av momentene forliksrådet skal ta i betraktning i den anledning er
sakens kompleksitet. Basert på innklagedes svar virker det dessverre lite sannsynlig at saken kan
løses for forliksrådet. Hurtigruten er i utgangspunktet positiv til å finne en løsning gjennom
forhandlinger i forliksrådet, men etter mottak av Havnens tilsvar anser Hurtigruten det som lite
sannsynlig at man vil kunne oppnå et forlik.
På denne bakgrunn ber Hurtigruten om at forliksrådet vurderer innstiling av saken i henhold til
tvisteloven § 6-11 (1).
Havnen har også uttalt at det kan «utløysa både erstatningsansvar og straffeansvar» å anføre at den
har overtrådt konkurranseloven § 10. Det er uklart hva Havnen mener med dette, men uttalelsen er
uansett useriøs og faller på sin egen urimelighet. Grunnlaget for Hurtigrutens anførsel er godt kjent
for Havnen og er også behandlet i vedleggene til forliksklagen.
3.

Bevistilgang

Havnen har fremsatt en provokasjon (som vi antar er ment som begjæring om bevistilgang etter
tvisteloven § 26-6) om å få tilgang til «fullstendig avtale med Staten om trafikkering av norske
hamner». Det er ingen sammenheng mellom nærværende sak og avtalen mellom Staten og
Hurtigruten om å trafikkere den såkalte Kystruten. Avtalen gjelder derfor ikke faktiske forhold som
kan være av betydning for den avgjørelse som skal treffes, jf tvisteloven § 21-7(1). Begjæringen
etterkommes derfor ikke.
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Rapporten om Bodø havn som innklagede har bedt om tilgang til gjelder priser og økonomien i en
konkurrerende havn. Rapporten gjelder derfor heller ikke faktiske forhold som kan være av
betydning for den avgjørelse som skal treffes, jf tvisteloven § 21-7(1). Den bør etter Hurtigrutens
syn heller ikke legges frem fordi dette kan bidra til å forsterke problematikken knyttet til
konkurranseloven § 10. At Havnen ønsker innsyn i rapporten i nærværende sak kan i seg selv være
en indikasjon på at Havnen opptrer i strid med konkurranseloven § 10.
Derimot har revisjonsselskapet BDO utarbeidet en rapport om visse sider av økonomien i Tromsø
Havn KF. Hurtigruten begjærer med dette om tilgang til rapporten, da den gjelder forhold som kan
ha betydning for avgjørelsen i saken, jf tvisteloven § 26-6(1).

Oslo, 19. september 2016
Nordisk Legal Services

Mats E. Sæther
Advokat
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ll1Bedrift[-lavn

Samf erdselsdepartementet

v/ Statsråd Kietil Solvik-Olsen, Samferdselsdepartementet
v/ Statssekretær Reynir Johannson, Samferdselsdepartementet
v/ Anita Christoffersen, kyst- og miljøavdelingery Samferdselsdepartementet

Oslo 26.11.2015

Revidering av havne- og farvannsloven
KS Bedrift Havn representerer sentrale trafikkhavner langs kysten. For havnene er
havne- og farvannsloven en av flere sentrale lover som legger rammene for daglig
drift i havnene. Når loven nå skal revideres har medlemmene i KS Bedrift Havn flere
innspill som vi mener vil forbedre og tydeliggjøre loven.
KS Bedrift Havn vil samtidig påpeke at endring av andre lover, for eksempel IKS
loven og kommuneloven, vil kunne få påvirkning på rammevilkårene for havnene
med denne organisasjonsformen. Vi ber derfor om at forslag til endringer i havne- og
farvannsloven også blir vurdert inn mot andre lovendringer departementene jobber
med.
Kystverket er i dag tilsynsmyndighet overfor havnene. KS Bedrift Havn opplever at
denne rollen har vært mindre fremtredende overfor havnene og sjøtransporten enn
det som var tiltenkt da havne- og farvannsloven kom i 2010. Vi vil derfor minne om
denne rollen til Kystverket og etterlyser en enda større grad av tydelighet fra
departementet i praktiseringen av loven og sin etatsstyring.

lforbindelse med revideringen av havne- og farvannsloven og annet
regelverksarbeid, har KS Bedrift Havn følgende kommentarer og innspill:

Anløpsavgift
Dagens regelverk knyttet til anløpsavgift fungerer tilfredsstillende for de fleste
havnene langs kysten. Avgiften er spesielt viktig for havnene med private
havneterminaler innenfor kommunens sjøområde. Dette fordi det følger kostnader
med oppsyn og vedlikehold ifarvannet inn til private havneterminaler, og
anløpsavgiften er den eneste måten å dekket disse kostnadene på.

lforbindelse med konflikten mellom Hurtigruten og en del av rederiets anløpshavner,
har havnene blitt utfordret på beregningsgrunnlaget for anløpsavgiften og selve
selvkostregnskapet. Havnene bestrider Hurtigrutens tilnærming i saken, men for å ta
vekk enhver uklarhet om beregning av anløpsavgift foreslås setningen i $25 <så
langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i
havnen>>, strøket. KS Bedrift Havn mener selvkostregnskapet gir en tilstrekkelig og

l<S

Bedrift

ryddig oversikt over det som er inntekter og kostnader i forbindelse med anløp
havnene.

i

For å ivareta interessene til de kommunene som velger å ikke kreve anløpsavgift fra
skip som anløper, foreslås et tillegg i $25 som lyder: <<Kommunen kan helt eller delvis
avstå fra å kreve anløpsavgift>.

Mottaksplikt
Havnene er innforstått med at det er nødvendig med klare regler for mottak av skip i
norske farvann. Mottaksplikten er forankret i internasjonale avtaler og regelverk.
Samtidig kan det ikke være slik at havnene fratas retten til å avvise skip som ikke
gjør opp sine forpliktelser, uavhengig om det er agent eller rederi som er ansvarlig. I
dag er det uklart hvor grensen går for når en havn kan avvise et skip som har meldt
inn et anløp og unnlatt å betale for seg tidligere.
Noen havner har en lokal diskusjon om forurensing fra skip som ligger i havn.
Kommunene og havnene har i særlige tilfeller et ønske om å kunne avvise
skipsanløp, noe loven ikke tillater i dag. Andre lover som regulerer miljøforhold er
heller ikke tydelige nok i sine formuleringer om at kommunene og havnene kan nekte
slike skip anløp. KS Bedrift Havn etterlyser derfor en lovtekst som åpner for
muligheten til å avvise skip som forurenser eller kreve konkrete tiltak for disse i havn.
En annen situasjon som kan oppstå i en havn er anløp av skip som ikke er
sjødyktige. Det finnes tilfeller der en havn har definert et skip som sjøudyktig, som så
har forflyttet seg til en annen havn for å unngå problemer. Dette bør ikke være mulig.
Det handler om sjøsikkerhet og risiko for miljøutslipp langs kysten. Derfor bør det
etableres et regelverk som hindrer et sjøudyktig skip å gå fra kai.
Et siste moment som KS Bedrift Havn er opptatt av er at havnene har frihet til å sette
anløpstidspunkt selv. Også i de tilfeller det er kommersielle hensyn bak beslutningen
KS Bedrift Havn foreslår derfor:

¡
.
.

o

Havnene får en eksplisitt rett til å awise et skip som ikke betaler for anløp
Skip som forurenser enten luft eller sjøområder på en måte som oppfattes som
helsefarlig lokalt må kunne nektes anløp
Skip som én havn eller myndighet definerer som sjøudyktig må defineres som
sjøudyktig i alle havner. Det må ikke være mulig å forflytte seg til en annen havn i et
forsøk på å unngå problemet. En havn, eller annen offentlig myndighet, må få
myndighet til å iverksette tiltak når et skip er sjøudyktig. F.eks pålegg om utbedring
av skipet eller at det løftes på land. Om eier av skipet ikke kan betale kostnadene bør
det være andre finansieringskilder tilgjengelig, f.eks et fond, slik at havnen ikke blir
sittende med kostanden.
At det åpnes for kommersielle vurderinger av skipsanlpp i havnene
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Forlatte larløylpant
I medhold av tidligere lovgivning var det mulig for havnene å ta pant i skip som ble
forlatt ved kai. Da den nye havne- og farvannsloven kom ble det kun mulig å ta pant i
verdier knyttet til anløpsavgiften. Havnene etterlyser derfor en ordning der også øvrig
betaling til havnene for et skipsanløp omfattes av panteretten. En måte â gjøre dette
på er å gjeninnføre legalpanten.
Småbåter som blir forlatt i kommunens sjøområde burde være et statlig ansvar å
fjerne. Et alternativ er å stille til rådighet fondsmidler som dekker kommunenes
utgifter.
Det burde også være en tydeligere hjemmel i havne- og farvannsloven til å tjerne
forlatte eller sunkne båter uavhengig av om de representerer en ferdselshindring,
eller hvor båteier ikke følger instrukser fra havnene.
Kommunene bør også ha muligheten til å ilegge parkeringsbøter i eget sjøområdet
på tilsvarende måte som de har på land.
Havnene må ha muligheten til å definere båter som blir liggende og hvor eier ikke er
identifiserbar som søppel. Det bør komme en snarlig avgjørelse på å innføre en
vrakpantordning på tilsvarende måte som for biler. En mulig måte å finansiere dette
på er gjennom en drivstoffavgift som så settes inn i et vrakpantfond.

Organisasjonsform
Kommunene har i dag stor frihet i å velge organisasjonsform for havnene, men i
havne- og farvannsloven sies det eksplisitt at et aksjeselskap ikke kan ha
forvaltningsoppgaver. Havnelovgivningen bør tilpasses alle aktuelle
organisasjonsformer slik de er regulert i norsk lovgivning, uten begrensninger i
havneselskapenes oppgaver og myndighetsutøvelse. Det gjør aksjeselskap til et reelt
alternativ for de kommunene som ønsker å benytte denne eierskapsmodellen.

Fiskerihavner
KS Bedrift Havn er bekymret for forslaget om å overføre fiskerihavnene fra staten til
kommunene. Fiskerihavnene spiller en viktig rolle for kystkommunene og for
fiskerinæringen. Finansieringen av disse har i alle år vært statlig. En overføring av
eierskapet til kommunene vil kunne svekke forvaltning, drift og vedlikehold av disse
og hindre fortsatt utvikling der fiskerinæringen ser behov for dette.
KS Bedrift Havn ber regjeringen beholde de næringsaktive fiskerihavnene som
statlige havner og sikre finansieringen av disse havnene via bevilgninger over
statsbudsjettet. Det kan i mange tilfeller inngås driftsansvar med kommunale havner
som har kompetanse og nærhet til fiskerihavnen, slik at fiskerihavnen kan ivaretas på
en god måte og itråd med næringens behov.
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KS Bedrift Havn ber om at det gjennomføres en kartlegging av tilstanden til de
statlige fiskerihavnene slik at samfunnet får en oversikt over omfang og
vedlikeholdsbehov.

Farledsforskriften
Som en del av oppfølgingen av havne- og farvannsloven er det nyttig å se nærmere
på forskriftene. Farledsforskriften angir ansvarsforholdene i farledene, og slik de er
utformet i dag oppleves de som uklare på hvem som har ansvar for hva i farleden.
Det er satt veldig unøyaktige grenser, tidvis direkte feil grenser som var
konsekvensen av en hastig prosess i 2009. Det bør også gjøres forenklinger i
godkjenningsprosedyrene for endringer i farleden. I dag er det en tungvint prosess
som havnene/kommunene må gå igjennom for å få til endringer som avviker fra
Kystverkets oppsett. Hele forskriften må gjennomgås med sikte på presisjon,
mulighet for justering i tråd med endring i havnegrenser og terminalallokering i
kommuner og endring i farledssystemet.
Kystverket bør også ha et uttrykt ansvar for fremkommelighet i farledene, blant annet
ved isbryting, drivende gjenstander og flom.

Ordensforskriften
Det har kommet inn noen mange kritiske merknader til mal for ordensforskriften som
havnene kan eller må bruke. Fra fra1. januar 2016 skal alle lokale forskrifter følge
gjeldende mal, og det resulterer i at mange kommuner velger å ikke ha slike
forskrifter. Slik mal for ordensforskriften er utarbeidet er den unødvendig byråkratisk
og lite brukervennlig for kommunenes samlede forvaltning i havner. Noen havner
velger å ikke innføre en ordensforskrift for å unngå å måtte ta stilling til problemet.
Noe som ikke er en god løsning for noen. En god ordensforskrift kan være et nyttig
verktøy for havnene/kommunene for å regulere drift av havner og ferdsel i
sjøområdene.
KS Bedrift Havn anbefaler at det utarbeides en ny forskriftsmal og at havnene
involveres faglig i dette arbeidet Målet må være å få en ordensforskrift mal som er
hensiktsmessig ut i fra det faktum at havnene og forholdene i sjøområdene er ulike
langs kysten. Departementet og/eller Kystverket bør alternativt vurdere å lage en
veileder som kan hjelpe havnene til å utarbeidet lokale ordensforkskrifter som
hensyntar lokale forhold.

Fartsforskriften
KS Bedrift Havn anbefaler at det utarbeides en felles fartsforskrift for større
sammenhengende geografiske områder (enn hver enkelt kommune som i dag) med
lik eller tilnærmet lik geografi, topografi, bebyggelse, friluftsliv og trafikkgrunnlag.
De geografiske områdene vil i stor grad gi seg selv. Områder i sør fra grensen mot
Sverige til Lista, er i stor grad preget av innaskjærs farvann, stor lystbåttrafikk i
sommersesongen, høy konsentrasjon av beboelse, brygger, friluftsliv og lange fjorder
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og sund som tillater gjennomgangstrafikk langs kysten i lukket skjermet farvann. Her
vil det være en fordel med en felles forskrift.
For områder fra Lindesnes og nordover er det større åpne områder og fjorder(også
innaskjærs), mindre konsentrasjoner av brygger og beboelse og mindre trafikk fra
f.eks fritidsbåter. Disse områder vil trolig kunne ha en felles fartsforskrift som awiker
noe fra de restriksjoner som vil være naturlig lenger sør, uten at dette er av vesentlig
negativ sikkerhetsmessig betydning.

For å sikre at lokale forhold ivaretas, bør det legges opp til muligheter for unntak eller
tillegg med utgangspunkt i et felles regelverk. Det finnes flere steder langs
Sørlandskysten som har innført sesongbestemte fartsforskrifter. Dette har vist seg å
være et effektivt virkemiddelfor å bidra til økt sikkerhet på sjøen ved høy
konsentrasjon av fartøy.
Et felles regelverk vil gjøre det lettere for de som bruker havnene og ferdes
sj øom rådene som havnene/kom m u nene forva lter.

i

Havnekapitalen
Dagens regime med regler for forvaltning av havnekapítalen har gjennom mange år
gitt havnene et finansieringsgrunnlag for forsvarlig drift og nye investeringer. Historisk
er det en sterk kobling mellom brukerbetaling og havnekapitalen, og i stor grad kan
en si at havnene har finansiert eksisterende havneutvikling gjennom inntekter fra
brukerne. Det finnes havner som har mottatt støtte fra egen kommune, eller fra
staten, men dette er ikke hovedregelen for finansiering av kommunale trafikkhavner.
Til tross for at dagens regelverk gir beskyttelse av havnens inntekter fra å nyttes til
annet enn havnevirksomhet, er det en pågående diskusjon i havnene om den sterke
beskyttelsen er til beste for en god eierstyring og havneutvikling. De fleste havner er
dag avhengig av inntektene de genererer gjennom tilrettelegging for effektiv
omlasting mellom land og sjø og annen logistikkvirksomhet i havnens nærområde.
For havnene er det kontroversielt å ta opp en diskusjon om en eller annen form for
utbytte fra havnenes driftsinntekter og havnene frykter en endring i regelverket som
vil svekke deres investeringsevne. Medlemmene i KS Bedrift Havn ønsker å bevare
daqens reqelverk som sikrer en requlerinq av havnekapitalen til havnevirksomhet
uten muliqhet til utbvtte

i

Det finnes et fåtall havner som er åpen for å diskutere en løsning der eierne kan ta
begrenset utbytte fra havnedriften, men da innenfor strenge uttaksregler. Disse
havner mener at fremtiden kanskje krever andre løsninger enn det dagens regime
tillater. Disse havnene mener at om kommunene får muligheten for utbytte er det
også mer interessant for eierkommunen å sette av nødvendig arealtil havnedrift og
legge til rette for en god og effektiv havn. Det er imidlertid svært viktig at brukerne av
havnene ikke skal finansiere annen kommunal virksomhet. Det er ikke
sjøtransportens oppgave å finansiere andre driftsoppgaver i kommunen.
5
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Sjøtransportens rammebetingelser vil kunne bli ytterligere svekket i forhold til vei og
bane.

beholder sin evne til å drifte havner forsvarliq oq at de opprettholder sin evne til å
finansiere ny infrastruktur. Havnene står overfor store utfordringer fremover i forhold
til investeringer i infrastruktur som à gjøre havnene i stand til å ta i mot større og mer
moderne skip, effektivisere terminaler og foreta miljøtilpasninger i tråd med krav og
forventninger til framtidens havner. I mange av havnene langs kysten er Hurtígruten
er et godt eksempel: Skipene har blitt større og større, noe som har påkrevd
utbygging av kaianlegg som kan ta i mot de nye skipstypene. Det samme gjelder for
ulike godsskip til de store trafikkhavnene. Havnene må hele tiden tilpasse sin
infrastruktur og terminalhåndtering til nye typer skip.
Havnene står også overfor det grønne skifte som innebærer en ombygging av
havneinfrastrukturen. Havnene må kunne tilby ulike typer drivstoff og de må
investere i landstrømsanlegg. Dette er infrastruktur som koster penger.
IKS-loven
Parallelt med diskusjonen om en endring av regelverket i havne -og farvannsloven er
det foreslått konkrete forslag til endringer i IKS-loven. Om det åpnes opp for at IKSselskap skal betale skatt på lik linje med andre selskapsformer, vil det bety at IKShavnene må betale fra havnekapitalen til staten, sammenlignet med dagens
situasjon. Da er det rimelig å stille spørsmålet: hvorfor skal ikke havnens inntekter
heller gå til kommunen, hvorfor til staten? Havnene spØr seg også om en endring i
IKS-loven vilfå en smitteeffekt over på endringene i havne- og farvannsloven og da
særskilt i forhold til regelverket for havnekapitalen. De spør også om hvilken
konsekvens en slik lovendring får iforhold til konkurransesituasjonen mot andre
havner som er organisert som kommunale foretak og havner som er en del av
kommunen. KS Bedrift Havn har ikke svarene på disse spørsmålene nå, men dette
er relevante problemstillinger å ta opp i samtidighet med endringene i havne- og
farvannsloven.

Eiendomsskatt
En problemstilling som havnene også har tatt opp er betaling av eiendomsskatt.
Noen eierkommuner har pålagt havnene eiendomsskatt. I noen tilfeller er dette
innenfor regelverket, men KS Bedrift Havn har på vegne av sine medlemmer også
avvist slike krav. Havnevirksomhet skal i utgangspunktet ikke skattlegges. Havnene
erkjenner samtidig at tenkningen rundt regimet for eiendomsskatt er i endring og at
havnene dermed står overfor en annen virkelighet enn tidligere. KS Bedrift Havn
mener det er viktig og nødvendig med en dialog med Samferdselsdepartementet for
å sikre at havnene har en finansiell base som ikke svekkes av høye utbytter,
innkreving av skatt til staten og eiendomsskatt til kommunen. Hver skatt, hvert utbytte
øker kostnadene på norsk sjøtransport.
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Oppsu mmering om havnekapital
Diskusjonen om hvilket regelverk som skal gjelde for havnekapital er som nevnt
krevende for havnene. Dagens regime fungerer veldig bra og bør derfor
opprettholdes. lfølge resultatene fra godsprosjektet <Bred samfunnsanalyse av
godstransport>, kan vi forvente oss en prisstigning i havnene om dagens regelverk
for havnekapital endres i mer liberal retning.

Andre forhold
Når havne- og farvannsloven revideres er det ønskelig for havnene i KS Bedrift Havn
å påpeke at havnene beveger seg i retning av mer kommersiell drift. Da er det
naturlig å peke på behovet for å rydde mellom forvaltning og drift. Det bør vurderes
om kommunen bør ha et mer tydelig forvaltnings ansvar og at havneselskapet driftes
kommersielt. Dette skillet bør bli tydeligere.
Et konkret innspill er at $32 i havneloven bør overføres til plan- og bygningsloven

Vennlig hilsen

c(
Roar Johansen
Leder havneutvalget

wn#*L(

Pia Farstad von Hall
Fagleder, havn
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Høringssvar på transportetatenes fremlegg
transp ortplan f or 2018-2029

til nasjonal

KS Bedrift Havn organiserer 28 sentrale havner med varierende størrelse og aktivitet
langs hele kysten. Etter vår vurdering må havnene få en enda mer sentral posisjon i
nasjonal transportplan for at samfunnet skal klare å imøtekomme både
transportveksten og kravene til reduserte klimautslipp. Vi mener også dette vil
generere nye arbeidsplasser i mange regioner langs kysten.

Generelt om NTP og sjøtransport
Prioriteringer i NTP handler om langsiktig samfunnsplanlegging og om hvordan vi
ønsker å innrette samfunnet vårt de neste 10-15 årene. Grunnleggende investeringer
i samferdselssektoren vil også få konsekvenser langt ut over et slikt tidsperspektiv.
Når staten prioriterer utvikling av sentral transportinfrastruktur <<velger> en derfor
hvordan vi skal løse klima- og miljøspørsmålene, hvor folk skal kunne arbeide og bo,
og hvor næringsliv og godsterminaler skal etableres og utvikles for lang tid fremover.
KS Bedrift Havn er opptatt av gode rammebetingelser for næringslivets
transportbehov. Sjøtransport og havner er viktig for dagens og fremtidens tilbud til
næringslivet, for effektiv og bærekraftig logistikk. Gode intermodale forbindelser
mellom sjø, vei og bane er viktig for å løse framtidens transportbehov, slik at vi får
kapasitetssterke og mer miljøvennlige løsninger for godstransport og næringsutvikling.

Tiltak for mer klimavennlig sjøtransport
KS Bedrift Havn mener det i NTP 2018-2029 må prioriteres tiltak som fremmer
næringsutvikling, miljø- og klimavennlig transport og godsoverf øring. På denne
bakgrunn mener KS Bedrift Havn følgende prioriteringer må på plass:

1. Tilstrekkelige bevilgninger og bedre planer for å tilfredsstille behov for
vei- og jernbanetilknytning til havn

Skal havnene være effektive bindeledd mellom sjø og land, så er det viktig at
også investeringer på landsiden blir prioritert. Til nå har infrastruktur til sjøs
hatt høyere prioritet enn infrastruktur på land. KS Bedrift Havn mener derfor at
det bør utarbeides en plan med konkrete tiltak for vei og jernbanetilknytninger
KS Bedrift
Haakon VIIs Gate 9

Postboks 1378 Vika

Telefon: 24 15 26 00

ks-bedrift@ks.no

01ó1 Oslo

0114 Oslo

Faks:2283 2222

www.ks-bedrift.no
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til havn og at det følger tilstrekkelige bevilgninger

2. lnvesteringsintensiver

med målbare resultater for å flytte gods fra vei til

qø

I forslaget til NTP 2018-2029 foreslås en tilskuddsordning for å starte opp nye
transportruter til sjøs. KS Bedrift Havn støtter forslaget, men er også opptatt av
at en slik ordning ikke må stenge for andre alternativer og konsepter.

3. Tilskuddsordninger som bidrar til god havneutvikling, eksempelvis
effektiviseri ng og arealutvikl ing
Arealutvikling og arealeffektivisering er viktig for å skape moderne og effektive
havner som tiltrekker seg gods. Dette er ofte krevende og langsiktig arbeid
med påfølgende store investeringer. KS Bedrift Havn støtter derfor
tilskuddsordninger som kan bidra til å løfte denne typen prosesser.

4. Tilskuddsordninger som bidrar til at havnene kan møte behovet for
alternative energiinfrastrukturer til mer miljøvennlige skip.
Med økningen som er forventet i sjøtransporten de neste årene, vil også
sjøtransporten måtte redusere sine utslipp. Det er nå mye forskning, utvikling
og etter hvert bruk av lartøyer med alternative energiformer (LNG, biodrivstoff,
hydrogen og elektrisitet). Det betyr at havnene blir en tilrettelegger for eller
leverandør av nye energibærere. Men dette er ofte kostbare tiltak. Statlíge
investeringsmidler eksempelvis etter modellfra landstrømtilskudd fra ENOVA
er derfor viktig.

5. Tilskuddsordninger som bidrar til at havnene reduserer egne utslipp
Havnene, som en viktig del av den maritime logistikk-kjeden, må også bidra til
å redusere utslipp fra egen virksomhet. Dette er ofte kostbare tiltak med
negativ økonomisk avkastning. Tilskuddsordninger er derfor viktig for å få
dette til i tilstrekkelig omfang.
KS Bedrift Havn vil understreke at sjøtransport generelt krever lave investeringer i
infrastruktur og har lave vedlikeholdskostnader. All erfaring tilsier også at der en
satser på havneutvikling vil en få godt betalt gjennom næringsutvikling og nye
arbeidsplasser. I tillegg ligger mange av mulighetene for å løse klimautfordringene
moderne sjøtransport.

i

Virkemidlene vi vektlegger som viktige for å øke s¡øtransportens konkurransekraft er
derfor investeringer og økonomiske incitamenter som gir god samfunnsøkonomisk
gevinst og et godt miljøregnskap.

Om norske havner
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Det som kjennetegner norske havner er at de utvikler sine tilbud i tråd med det som
etterspørres lokalt og regionalt. I tiden fremover vil havnene ha tre viktige roller i
forhold til NTP 2018-2029:
a

Næringsutvikling
Vi ser at det rundt havnene utvikler seg robuste bedrifter og
næringsklynger med mange gode arbeidsplasser, særlig for
transporti ntensive bed rifte r og log istikkbed rifter.
o Mange av ressursene som høstes tas ut på kysten eller i havet utenfor
kysten. Havnene og omlandet spiller en sentral rolle for tjenester og
produksjon itilknytning til ressursene som tas ut.
o Sjømatnæringen, både tradisjonelt fiske og oppdrett, er i sterk utvikling
og vil trolig vokse mye i årene som kommer. Vi ser også at det er stor
utvikling og forskning på andre ressurser fra havet, blant annet kan
energiproduksjon og algeoppdrett bli nye store næringer.
o Det er en rekke industriklynger rundt kysten. lndustriklyngene er
økonomiske motorer som bidrar vesentlig til verdiskapning og
vareimporUeksport. Dette har også transportetatenes egen
fagutredning i Godsanalysen konkludert med.
o Reiseliv er et nasjonalt satsingsområde der bl.a. Hurtigruten som
reiselivsprodukt og cruise er viktig å satse videre på. Denne næringen
har også behov for god infrastruktur og arealtilgang.

a

Godsoverf øring

o
o
o
o
o

Sjøtransport er en sikker og miljøvennlig transportform for lange
transporter med store volumer. Den krever relativt lave investeringer i
infrastruktur og lave vedlikeholdskostnader.
Redusert godstrafikk på veinettet bidrar til bedre veikapasitet, mindre
investeringsbehov i nye veier, økt sikkerhet itransportnettet og mindre
miljøutslipp.
Økte godsvolumer på sjø gir en mer robust transport med høy kvalitet
og frekvens på transporten, og lave utslipp per volumenhet
Potensialet for effektivt samspill mellom sjøtransport og gods på bane
er til stede i flere havner.

Klima og miljø

o

o

Havnene er sentrale tilretteleggere for å flytte gods over fra vei til sjø. A
ta større andel av godstransporten på sjø er viktig, siden sjøtransport pr
flyttet tonn har langt lavere utslipp enn alternative transportformer. Den
teknologiske utviklingen på skip vil gjøre sjøtransport enda mer effektiv
i fremtiden, med enda lavere klimautslipp. Men dette krever også god
fremkommelighet til og i havner, og fortsatt satsing på både små og
store godsterminaler langs hele kysten.
Den teknologiske utviklingen på skip vil medføre at havnene får en
utvidet rolle og funksjon som energileverandør eller tilrettelegger for
3
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o

ulike energikilder. Flere havner kan i dag tilby bunkring av LNG.
Tilrettelegging for landstrøm ved landligge, og til ladding av
batteribanker på skip, vil være en utvikling havnene skal håndtere. l
fremtiden kan også hydrogen og biodrivstoff være aktuelle alternativer.
Havnene gjør i dag store investeringer som bidrar til mer miljøvennlig
drift. Dette gjelder både effektivisering, elektrifisering, energigjenvinning
og bruk av klimanøytrale drivstoff. Med gode statlige intensiver vil
denne utviklingen fortsette.

I tillegg har havnene en rolle som offentlig myndighet og skal bl.a. ivareta sikkerhet
og fremkommelighet i kommunens sjøområder.

Felles for videre vekst og utvikling av havner og sjøtransporten er behovet for god
arealtilgang og konkurransedyktige logistikkløsninger. Her er tilknytning til godt
veinetUbane og trygge farleder helt avgjørende. For at havnene skal imøtekomme
fremtidens energimiks på fartøy må det også avsettes statlige investeringsmidler til
energ iinfrastruktu r i havner.

Kriterier for prioriteringer i transportetatenes fremlegg t¡l NTP 2018-2029
Transportetatene har gjennom retningslinjer for planarbeidet fått føringer på hvordan
de skal rangere konkrete økonomiske rammer og tiltak. Vi forstår det slik at det
grunnleggende kriteriet er at samfunnsøkonomiske analyser skal ligge til grunn for
rangeringer. I tillegg er det tatt hensyn til samfunnssikkerhet og sammenhengende
utbygging og standard der det er aktuelt.
Næringsutvikling langs kysten
Norge er et langstrakt land med sterk avhengighet til sjø og sjøtransport for mange
næringer og bosettinger. Landets sentrale ressurser og store næringer ligger langs
eller utenfor kysten, slik som sjømatnæringen som fortsatt er i stor utvikling. Det er
slik sett vel så viktig å ivareta små kystsamfunn med store potensielle ressurser som
tiltak i sentrale strøk. Vi mener at for sterk vektlegging av samfunnsøkonomiske
analyse med dagens modeller ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til en bærekraftig
næringsutvikling i kystsamfunn langs kysten.

rte ve i utbygg i nge r
For en havn vil god veiltilknytning være helt avgjørende for å få til god logistikk. Men i
forslaget til prioriteringer fra transportetatene prioriteres bare fem veiutbygginger som
er relevante for havn. Hele fire av disse blir bare prioritert i høyeste økonomiske
ramme. Når en vet hvor viktig veitilknytning er for god havnedrift, tyder ikke dette på
at et slikt kriteriegrunnlag gir de prioriteringene en er avhengig av for å flytte mer
gods fra vei til sjø. KS Bedrift Havn mener derfor at det må utarbeides en tiltaksplan
med investeringsmidler for opprustning av vei- og banetilknytning til havner.
P rio rite

Klimatiltak
Veksten i godsmengde vil etter prognosen øke med 30 prosent i perioden 20182029. Samtidig er målet å redusere klimautslippene betydelig. Alle transportformer
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må således redusere sine utslipp betydelig for at Norge skal imøtekomme sine
forpliktelser.
sport er m i lj øtra n spo r-t
Overføring av gods fra vei til sjø er i seg selv et tiltak for å redusere utslipp. At
etatene nå legger opp til en tilskuddsordning for å starte opp nye ruter for transport
av gods er derfor et positivt tiltak. Men vi er også opptatt av at en slik ordning ikke
stenger for andre gode intensiver for å overfØre mer gods fra vei til sjø.
Sj øtra n

Miljømessig gode havner
Med den økte godsmengden som vil gå på båt, blir klimatiltak viktig i hele
transpottkjeden. Det er viktig at havnene selv får mulighet til å investere i ny
teknologi både for effektivisering og bruk av andre energikilder. KS Bedrift Havn ser
derfor positivt på det som etatene kaller <tilskuddsordning for utvikling av effektive og
miljømessig gode havner>. Men ordningen er vagt omtalt og KS Bedrift Havn vil
derfor være med på å utarbeide kriteriene for hvordan en slik ordning skal innrettes.

Havna som tilrettelegger for klimavennlige energiformer
Minst like viktig er rollen havnene vil få som tilrettelegger for, eller leverandør av,
klimavennlig energi til skip. Utfordringen med landstrøm, ladepunkter for batteri,
LNG-bunkring og lignende tiltak er at det sjelden er økonomisk lønnsomt for havnene
å investere i dette. En offentlig støtteordning er således nødvendig. ENOVAs modell
med konkurranse om effektive tiltak for landstrøm bør utvides til å kunne bygge ny
infrastruktur på flere områder enn landstrøm.

Godsstrategi
Den økonomiske veksten i årene som kommer vil være avhengig av en effektiv
godstransport. I forslaget til NTP 2018-2029 er derfor en godsstrategi sentralt. Denne
er bygd opp rundt <Bred samfunnsanalyse av godstransport> som var ferdigstilt i
2015. Som det er omtalt i godsstrategien så har havnene et stort potensiale for vekst.

Màlfor strategien
KS Bedrift Havn vil først peke på at en god strategi må ha et tydelig må|. Vi opplever
ikke at målet er ambisiøst og tydelig nok i denne planen. Godsanalysen viser et
potensiale for overføring av gods fra vei til bane og sjø pà 5-7 mill. tonn. I forslaget til
transportetatene legges det til grunn en overføring på 0,8 mill. tonn fra vei til sjø i
perioden 2018-2029.
I tillegg til at 0,8 mill. tonn er lite i forhold til det som er identifisert som
overføringspotensiale, opplever KS Bedrift Havn dette mer som en analytisk
tilnærming enn et ambisiøst mål som utløser nye tiltak og nye måter å løse
utfordringer på. En analyse kan gi verdifull kunnskap, men er i større grad
tilbakeskuende og ferskvare ved fremleggelse.

Vi mener at en bør legge seg på EUs linje, der en har et klart mål om at minimum 30
prosent av transportarbeidet på vei, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på
sjø eller bane innen 2030, og at dette tallet skal være 50 prosent innen 2050. Vi
foreslår også at en er tydelig på hva som er målet for sjø og hva som er målet for
5
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bane. Dette er også i tråd med Transport- og kommunikasjonskomiteens Innst. 312 S
(2015-2016).
I tilknytning til målet i strategien må det være gode og konkrete tiltak. KS Bedrift
Havn opplever ikke at tiltakene er offensive nok slik de fremstår i dette forslaget. Men
her er momenter som kan være gode utgangspunkt for utvikling av sjøtransporten.

Plan for vei- og banetilknytning til havn
Vi har tidligere omtalt behovet for en nasjonal plan for vei- og banetilknytning til havn
KS Bedrift Havn mener at det må være en prioritert oppgave å lage og gjennomløre
en slik plan i neste NTP-periode om en reelt sett skal klare å få de nødvendige
prioriteringer til havner.
Tilskudd til nye transportruter
Vi mener ordningen med tilskudd for oppstart av nye transportruter på sjø er
interessant å teste ut. Det finnes flere prosjekter som kan være aktuelle for en slik
ordning, slik som laksetransport fra Rørvik og Hitra, og ny forbindelse mellom Bodø
og Tromsø. Men vi er også opptatt av at en slik ordning ikke stenger for å vurdere
andre måter à gjøre dette på. KS Bedrift Havn bidrar gjerne i utformingen av en slik
ordning.

Arealutvikling
Arealdisponering i og rundt havner har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet tidligere
Vi ser flere eksempler på at næringsarealer rundt E6 gir ensidig økt transport på vei.
Om næringsarealer legges ut itilknytning til havn, vil sjøtransporten vinne større
andeler. Spesielt må transportintensiv næring lokaliseres der dette gir mulighet for
transport med båt og bane.
En del havner har mulighet til å utvikles som intermodalt knutepunkt mellom både
vei, bane og sjø. Dette er et område der vi tror det er mer å hente, men vi opplever
fortsatt at det er vanskelig å få fremmet planer i Jernbaneverket og prioritere
havnespor som del av godsstrategien til transportetatene, A bruke jernbane også
som pendel i <rail-port>-løsning er noe som ifor liten grad er utredet og som vi har
stor tro på der det ligger til rette for det.
På denne bakgrunn er KS Bedrift Havn positiv til en ordning med støtte til lokale og
regionale areal- og næringsstrategier. I tillegg er det viktig at slike planer får en status
som gjør at de følges, noe også statlige midler kan bidra til. KS Bedrift Havn ønsker
dialog med myndighetene om innretningen på ordningen iforslaget fra
transportetatene.

Andre tiltak
Nærskipsfart
KS Bedrift Havn mener det er viktig å videreutvikle en god og konkret
nærskipsfartstrategi i tilknytning til NTP 2018-2029. En fornyet flåte med nye
innovative transportkonsepter vil kunne bidra til å øke nærskipsfartens
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konkurransevilkår. Det vises her også til Transport- og kommunikasjonskomiteens
lnnst. 312 S (2015-2016).
Grønn skipsfart
KS Bedrift vil også fremheve programmet Grønt Kystfartprogram som et godt
program for å generere både nye klimavennlige skip og klimavennlige
transportkonsepter, eksempelvis autonome batterifa rtøy og hydrogenskip. I tillegg
stimulerer programmet til teknologiutvikling, industriutvikling og nye arbeidsplasser
Fiskerihavner
KS Bedrift havn organiserer flere havner som har stor betydning for fiskerinæringen
Både havnestrategien og reduksjoner i årlige budsjettmidler gjør at det er skapt
utrygghet rundt drift og utvikling av fiskerihavner. Det seneste utspillet var å legge
fiskerihavnene inn under de foreslåtte regionene.
KS Bedrift Havn ber derfor om at det vurderes særskilt hvordan dette ansvaret skal
ivaretas i regjeringens transportpolitikk, og at det gjennomføres en dialog med
relevante aktører om disse havnenes rolle fremover.
Offentlige innkjøp
Vi vet at det offentlig lgøper inn varere og tjenester for om lag 400 mrd. kroner i året.
Ved anbud er det er det i dag fullt mulig å sette miljø- og klimakrav ved anbudskonkurranser.
I privat sammenheng tas det ulike initiativ som stimulerer vareeiere til å bruke
sjøtransport. KS Bedrift Havn ser at slike initiativer kan være mer krevende for
offentlige vareeiere. Vi ber derfor Samferdselsdepartementet vurdere om og
eventuelt på hvilken måte det offentlige kan stimuleres til å få større andeler av sine
varer fraktet på sjø.

Prioriteringer i inneværende plan
I gjeldende transportplan og de politiske signaler som nåværende regjering har
vektlagt, ligger det gjennomgående fast at det skal settes inn virkemidler for en
styrket nærskipsfart. I regjeringens havnestrategi er det slått fast at det skal settes
inn midler for å forsterke nærskipsfarten og bidra til mer overgang fra veitransport til
sjø. Her mener vi kommende transportplan må konkretisere og forplikte i større grad
enn det regjeringer har klart âfølge opp til nå.

Oppsummering
KS Bedrift Havn ønsker å bidra til at en nå får et trendskifte med flere tiltak for
sjøtransport. Det er flere positive elementer i etatenes forslag til nasjonal
transportplan 2018-2029 for en mer effektiv og klimavennlig sjøtransport, men vi
mener det fortsatt må arbeides med gode og kraftfulle tiltak for å bedre
sjøtransportens rammevilkår.

Vi håper vårt høringssvar kan bidra til å styrke mål og intensiver for mer bruk av
sjøtransport i fremtiden.
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Med vennlig hilsen

Adm. direktør, KS Bedrift
Kjell-OIav Gammelsæter
Direktør, KS Bedrift Havn
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TROMSØ KOMMUNE
Byutvikling
Rådhuset, Pb. 6900
NO-9299 TROMSØ

Vår ref.:
13/178 - 2046/16 L12

Deres ref.:

Saksbehandler direkte:
RTH / 77 66 18 55
randi.thorring@tromso.havn.no

Dato:
19.09.2016

SVAR - UTTALELSE TIL UTFYLLING I SJØ, LANESBUKT
Vi viser til e-post av 25.08.2016 fra Tromsø kommune med vedlegg av e-post av 17.8.2016
fra Multiconsult AS vedrørende tillatelse til utfylling i sjø Lanesbukt, Tromsø kommune.,
Beskrivelse av saken
Lanesbukt Eiendom Holding AS har kjøpt opp en eiendom ved Lanesbukt i Tromsø
kommune. Det er planlagt utbygging av boliger, parkeringsplasser og opparbeiding av
utearealer.
I forbindelse med etablering av sjøpark er det planlagt utfylling i sjø. Sjøparken skal
inneholde strandpromenade, hvilebenker, grillplasser og oppholdssoner som vil være åpen
for allmenheten. Strandpromenaden og sjøpark skal overtas av kommunen etter
opparbeidelse.
Utfylling vil bli gjort så snart alle tillatelser foreligger i løpet av høsten 2016. Sjøparken vil
kunne bli bygget parallelt med oppføring av de tre ytterste boligblokkene, men sjøparken
skal i følge reguleringsplanen være ferdig opparbeidet før den siste av de tre ytterste
boligblokkene får ferdigattest.
I 2013 utførte Rambøll grunnundersøkelser på land. Store deler av området på land er
opparbeidet og består av utfylling i sjø. Tidligere strandlinje gikk opp til Strandveien. Det
ble påvist fyllmasser med innhold av avfall og organisk materiale. Multiconsult gjennomførte
i 2016 supplerende prøvetaking på land og avdekket i tillegg konsentrasjoner av bly og
oljeforbindelser.
Det er også gjennomført sedimentundersøkelser i områdene som er planlagt utfylt.
Det er sendt søknad til Fylkesmannen i Troms vedrørende tillatelse til mudring og dumping i
sjø eller utfylling over forurensede sedimenter i sjø.
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.
Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

Vurdering av saken
Tiltaksområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan plan nr. 1657, Lanesbukt. Planen ble
vedtatt av Tromsø kommunestyre 26.8.2015.
Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri
ferdsel.

Vedtak:
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til utfylling i sjø,
Lanesbukt.
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 6197,-, med hjemmel i Forskrift
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 200904-17 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. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke
virker blendende på de sjøfarende.
3. Det påhviler søkeren å fremskaffe nødvendig geoteknisk undersøkelse som beskriver
hvordan fyllingen kan anlegges uten fare for utglidning.
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler
tiltakshaveren.
6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet fylling til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt.
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.
8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF.
9. 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

Lanesbukt Eiendom Holding AS, Sjølundveien 4, 9016 Tromsø
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Vennlig hilsen
Halvar Pettersen
havnedirektør

Randi Thørring
ass.havnedirektør
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Multiconsult AS, att.: Kristine Hasle Johnsen, Postboks 2274 9269 TROMSØ
Kystverket Troms og Finnmark, POSTBOKS 1502 6025 ÅLESUND
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Vedlegg 4 – Illustrasjonstegning 1:500

Figur 1. Illustrasjonstegning av regulert område i Lanesbukt (kilde: 70◦N arkitektur as, planinnsyn
Tromsø kommune).

Multiconsult AS, Tromsø
Postboks 2274
NO-9269 TROMSØ

Vår ref.:
16/159 - 2015/16 P12

Deres ref.:
Iselin Johnsen

Saksbehandler direkte:
RTH / 77 66 18 55
randi.thorring@tromso.havn.no

Dato:
19.09.2016

SVAR - MUDRING OG UTFYLLING VED IMES, TROMSØYSUNDVEGEN 20A I TROMSØ
Vi viser til e-post av 08.08.2016 vedrørende tillatelse til mudring, utfylling, dumping og
forlengelse av kai i Tromsøysundveien 20 a, gnr 17, bnr 1787 i Tromsø.
Beskrivelse av saken
Imes Eiendom AS planlegger utfylling og forlengelse av kaia i Tromsøysundveien 20 a. Det
er ønskelig å oppnå samme seilingsdybde som for eksisterende kai, og det må derfor
mudres ned til -7 meter foran planlagt kai. Muddermassene planlegges dumpet innenfor
spunt i utfyllingsområdet.
Det antas at sjøbunnen i det aktuelle utfyllingsområdet er forurenset. Det er sendt søknad
til Fylkesmannen i Troms vedrørende tillatelse til mudring og dumping i sjø.
Miljøundersøkelser vil bli utført og ettersendt, samt en miljøfaglig vurdering av massenes
forurensningstilstand.
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
Det opplyses i søknaden at utfyllingsområdet ligger innenfor reguleringsplanen og
kommuneplanen. I områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan nr. 1781 som er
under arbeid er det aktuelle området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplanen er
området regulert til bygg og anlegg.
Det er i søknaden ikke gitt noen beskrivelse av hvordan etablering av kai skal utføres. Vi
forutsetter at kai bygges etter gjeldende forskrifter slik at sikkerheten ivaretas.
Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri
ferdsel.

Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

Vedtak:
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til mudring,
utfylling, dumping og forlengelse av kai i Tromsøysundveien 20 a, gnr 17, bnr 1787 i
Tromsø.
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 6197,-, med hjemmel i Forskrift
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 200904-17 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 etter Norsk Standard.
Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at
vilkårene blir oppfylt.
3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke
virker blendende på de sjøfarende.
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler
tiltakshaveren.
6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet fylling og kai til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt.
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.
8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF.
9. 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

IMES Eiendom AS v/ Terje Ivar Wilhelmsen, Postboks 2008 Langnes, 9265 TROMSØ

Vennlig hilsen
Halvar Pettersen
havnedirektør

Randi Thørring

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

Vår ref.:
16/181 - 2095/16 P28

Deres ref.:
52059/16-SVEBRO

Saksbehandler direkte:
RTH / 77 66 18 55
randi.thorring@tromso.havn.no

Dato:
21.09.2016

SVAR - HØRING. SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - EIENDOMMEN
105/131, SKARSFJORD.
Vi viser til brev av 9.9.2016 vedrørende tillatelse til utlegging av flytebrygge på
eiendommen 105/131, Skarsfjord i Tromsø.
Beskrivelse av saken
Tiltakshaver Thormod Hanssen søker om tillatelse til utlegging av flytebrygge på
eiendommen gnr 105 bnr 131 i Leirbukta, Skarsfjord. Flytebryggas størrelse er 2,5 m x 6 m.
Sjøgrunnen tilhører gnr 105 bnr 131 og eies av tiltakshaver. Det er også oppført naust på
eiendommen.
Tiltakshaver benytter i dag førtøyning med dragtau på eiendommen 105/131 og hvor fjæra
har vært benyttet for å komme om bord i båt med last og personer. Formålet er transport til
Rydningen/Sandvikneset i Karlsøy kommune som er uten vegforbindelse.
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.
Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri
ferdsel.
Vedtak:
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til utlegging av
flytebrygge på eiendommen gnr 105, bnr 131 Skarsfjord i Tromsø.
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4337,-, med hjemmel i Forskrift
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 200904-17 nr. 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8.
Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

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 flytebrygger etter Norsk Standard.
Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at
vilkårene blir oppfylt.
3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke
virker blendende på de sjøfarende.
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler
tiltakshaveren.
6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet flytekai til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt.
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.
8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF.
9. 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
Thormod Hanssen, Hans Nilsens veg 19, 9020 Tromsdalen.

Vennlig hilsen

Halvar Pettersen
havnedirektør

Randi Thørring

ass.havnedirektør

Kopi til:
Thormod Hanssen, Hans Nilsens veg 19, 9020 Tromsdalen
Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund
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Tromsø Havn
FINANSRAPPORT 2 - 2016 PR. 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Bøe
16/182

Arkiv: 251

Saksnr.: Utvalg
23/16
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.09.2016

Innledning
Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at
konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og
at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.
Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er
avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative
rutiner.
Finansrapport pr. 31.08.2016 er delt opp i følgende finansområder;




Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
Langsiktige finansielle aktiva

Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
Samlet likviditetsbeholdning
Tromsø Havn KF har relativ god likviditet hovedsakelig som følge av en høy andel ubrukte
lånemidler og fondsavsetning.
Tromsø Havn har ingen plasseringer i obligasjoner.
Tromsø Havn har kortsiktig plassering i Fondsforvaltning AS, pluss Likviditet II.
Samlet likviditetsbeholdning pr. 31.08.2016 er på kr 413 039 265.
Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 2016 som følge av redusert nivå på
ubrukte lånemidler og bruk av fond.
Sammensetning av kortsiktig plasseringer
Type betegnelse
Bank
Driftskonto
Bank
Plasseringskonto
Fond
Pluss Likviditet II

Beløp i kr
19.041.425
12.666.977
381.330.863

Nøkkeltall over bankplasseringer
Selskap
Nordea
Spb Nord Norge
Spb Nord Norge
Spb Nord Norge
Fondsforvaltning AS

Type plassering
Konsernkontosystem
Netting
Driftskonto
Skattetrekkskonto
Plasseringskonto
Pluss Likviditet II

Vilkår
Nibor 3 md. – 0,10 %
1,37%
1,07%
1,37%
Avkastning 2,50 %

Beløp i kr
2.787.016
15.376.354
878.056
12.666.977
381.330.862
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Lån og øvrige finansieringsavtaler
Nye låneopptak
Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2015 på kr 510.664.504
Det er vedtatt nye låneopptak for 2016 til Prostneset utbygging på kr 400.000.000. Viser
til havnestyresak 16/15, kommunestyresak 114/15 og 217/15. Låneopptak ble effektuert
januar 2016.
Det er i sin tid avtalt at det ved ferdigstillelse og overtakelse av kai 12 (Domuskaia) ytes
et lån fra Samvirkegården til Tromsø Havn KF på kr 3.000.000. Lånet er rente og
avdragsfritt i 10 år. Viser til havnestyresak 24/13. Domuskaia ble formelt overtatt januar
2016.
Sammensetning av lån og rentesikringskontrakter
Lånegjeld pr. 31.08.16
Låneinstitusjon
Beløp i kr
Nordea
0
Kommunalbanken
902.205.950
Samvirkegården AS
3.000.000

Lånegjeld pr. 31.12.15
Beløp i kr
44.684.454
465.980.050
0

Tromsø Havn KF skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen. Det betyr at
man skal søke å stabilisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til
enhver tid nødt å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter.
I henhold til finansreglement skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet
lånegjeld være mellom 1 og 4 år.
I tillegg til ordinære fastrentelån benyttes rentesikringskontrakter (swap-avtaler) for å
opprettholde risikomål i forhold til havnas lån. Bakgrunnen for dette er at det gir havna
bedre rentemarginer, og samtidig skaper større fleksibilitet i rentestyring av
låneporteføljen.
Rentesikringskontrakt er inngått ved ordinær låneavtale i Nordea.
Nøkkeltall – lån og øvrige finansieringsavtaler
Bindingstid
Rente
1-5 år
1-5 år
1-5 år
1-10 år
1-5 år
1-5 år
0 år
0 år
10 år

Fast rente 3,5 %
Fast rente 3,6 %
Fast rente 2,9 %
Fast rente 2,4 %
Fast rente 1,8 %
Fast rente 1,78 %
Flyt NIBOR 3 md
P.t rente (grønn) 1,6 %
0%

Lånesaldo Pr. 31.08.16
Beløp i kr
19.861.580
51.915.460
100.000.000
200.000.000
200.000.000
216.538.490
67.263.270
46.627.150
3.000.000

Rentesikringsavtale pålydende kr 40.000.000 utløper 19.09.2016. Fast rente 4,05 %.
Låneoversikt for perioden 2016-2025; renter og avdrag.
Se vedlagte oversikt.
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Langsiktige finansielle aktiva
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle
aktiva.

Oppsummering
Finansrapport pr. 31.08.2016 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement
gjeldende fra 26.11.2014.
Tromsø havnestyre rapporterer avvik på plassering av andeler i Pluss Likividitet II.
Da Tromsø Havn har hatt overskuddslikviditet, og plasseringen gir en høyere avkastning
enn plassering i andre finansinstitusjoner, har en funnet det mest hensiktsmessig å ha
pengene fortsatt plassert i Pluss likviditet II.
I forbindelse med låneopptak januar 2016 til Prostneset utbygging er
kr 400.000.000 plassert i Pluss likviditet II. Av dette er 50.000.000,- tatt ut juni 2016 for
å dekke løpende kostnader vedrørende Prostneset.
Det er ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler.
I overkant av 87 % av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og
rentesikrings avtaler, noe som gjør at havna er godt rustet mot forventede renteøkninger
i fremtiden.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2016 til orientering, og tilrår at
finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2016 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr.
31.08.2016 tas til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
ØKONOMIRAPPORT 2- 2016 PR . 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
16/183

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
24/16
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.09.2016

Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 2 – 2016
pr 31. august 2016. Rapporten inneholder økonomisk status samt forslag til regulering av
drifts- og investeringsbudsjett for 2016.

Økonomisk status pr 31.08.2016
Beløp i mill.kr.
Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinnt bygg/eiendom
Leieinnt parkering/småbåtpl.
Tjeneste/ logistikkleveranser
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter

Regnskap pr 31.08
16,79
2,68
15,34
19,36
1,81
1,58
57,56

Budsjett pr 31.08
18,09
1,23
14,65
17,51
1,27
4,00
1,06
57,81

Budsjett 2016
21,79
1,86
18,93
26,27
1,57
4,00
1,79
76,21

Driftskostnader
Varekostn/fremmedytelser
Lønn og sosiale kostn
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

4,05
10,80
10,33
0,45
25,63

4,90
12,90
14,15
0,00
31,95

6,31
20,07
21,52
0,00
47,90

Driftsresultat

31,93

25,86

28,31

Finansinntekter
Mottatt avdrag lån
Avdrag lån
Utlån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

0,46
1,50
8,46
2,00
7,40
1,42
14,48

0,80
0,00
8,76
0,00
6,76
1,62
13,10

1,60
0,00
16,51
0,00
12,68
1,62
25,97

Resultat

17,45

12,76

2,34
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Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 1,30 MNOK under
budsjett. Sammenlignet med fjoråret er antall anløp økt med 4,9% og bruttotonnasjen
viser en økning på 0,2%.
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag er 1,45 MNOK høyere enn budsjettert. Totalt godsomslag viser
en økning på 57% sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er størst for
steinleveranser og fiskeprodukter. Økningen er størst over de offentlige kaier.
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 1,85 MNOK over budsjett. Dette skyldes
uforutsett utleie av areal i Breivika.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger 0,54 MNOK over budsjett.
Dette skyldes utleie av parkeringsareal på Prostneset.
Tjeneste og logistikkleveranser: Inntekten ligger 4,00 MNOK under budsjett.
Posten tas ned, og beløp overføres til de inntektsposter leveransene tilhører.
Leveransene relateres til aktiviteter på Grøtsund.
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader: Denne kostnaden ligger 2,10 MNOK under budsjett. Dette
skyldes tilgang/avgang av ansatte samt overføring av egne arbeider knyttet til
investeringstiltak med 0,5 MNOK.
Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger under med 3,82 MNOK. Avviket skyldes
mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er
vedlikeholdsposter.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renter på fond blir
regnskapsført på slutten av året.
Mottatt avdrag lån/utlån: Netto 0,50 MNOK skyldes økt lån til Prostneset Utvikling AS.
Oppsummering:








Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 17,45 MNOK
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 12,76 MNOK
Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 4,69 MNOK
Driftsinntektene totalt er 0,25 MNOK under budsjett.
Driftskostnadene totalt er 6,32 MNOK lavere enn budsjett.
Finansposter totalt er 1,38 MNOK over budsjett
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Driftsbudsjett 2016
Beløp i mill.kr.
Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinntekter bygg/eiendom
Leieinnt parkerk/småbåtplasser
Tjeneste og logistikk
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter

Revidert
budsjett 2016
22,89
3,16
22,59
27,84
1,97
0,00
2,14
80,59

Budsjett 2016
(opprinnelig)
21,79
1,86
18,93
26,27
1,57
4,00
1,79
76,21

Avvik /budsjett
regulering
1,10
1,30
3,66
1,57
0,40
-4,00
0,35
4,38

Driftskostnader
Varekostnader/fremmedytelser
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Av- og nedskrivninger
Sum driftskostnader

8,29
18,45
22,17
0,00
19,50
68,41

6,31
20,07
21,52
0,00
19,20
67,10

1,98
-1,62
0,65
0,00
0,30
1,31

Driftsresultat

12,18

9,11

3,07

Finansinntekter
Mottatt avdrag lån
Avdrag lån
Utlån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

9,21
1,50
16,51
2,00
11,88
1,62
18,06

1,60

7,61
1,50

Motpost avskrivninger

19,50

19,20

0,30

Resultat

13,62

2,34

11,28

16,51
12,68
1,62
25,97

2,00
0,80
7,91

Tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett
Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Det forventes en økning på 1,10 MNOK på grunn av utleie av
kai til rigg på Grøtsund
Varevederlag: Budsjettet økes med 1,30 MNOK. Dette skyldes økt godsomslag over
offentlig kai. Spesielt å nevne er økningen av steinleveranser og fiskeprodukter.
Vederlag tjenester: Det forventes en økning på 3,66 MNOK i forhold til budsjett. Dette
skyldes strømleveranse til rigg på Grøtsund
Leieinntekter bygg og eiendom: Budsjettet økes med 1,57 MNOK Dette skyldes uforutsett
utleie av areal i Breivika.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Budsjettet økes med 0,40 MNOK Dette skyldes
utleie av parkeringsareal på Prostneset.
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Tjeneste og logistikkleveranser: Budsjettet nedjusteres med 4,00 MNOK. Beløpet
relateres til aktiviteter på Grøtsund. Inntektene på disse leveransene er ført mot de
respektive inntektskontoene.
Andre driftsinntekter: Dette er refusjoner av ulike slag. Budsjettet økes med 0,35 MNOK
Driftskostnader:
Varekostnad og fremmedytelser: Budsjettet økes med 1,98 MNOK på grunn av økt
innkjøp av strøm for leveranse til rigg på Grøtsund.
Lønn og sosiale kostnader: Budsjettet reduseres med 1,62 MNOK. Dette skyldes
tilgang/avgang av ansatte samt overføring av egne arbeider knyttet til investeringstilak
med 0,5 MNOK.
Andre driftskostnader: Budsjettet økes med 0,31 MNOK på grunn av leie av
strømaggregat i forbindelse med rigg på Grøtsund, og med 0,34 MNOK på grunn av
innleie av personal.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Ubrukte lånemidler er satt inn på fond, og renteinntekten er beregnet til
8,00 MNOK. Beregnet rente på driftskonto blir lavere enn budsjettert pga lavt innskudd.
Totalt økes budsjettet med 7,61 MNOK.
Mottatt avdrag lån: Prostneset Utvikling AS har innfridd tidligere lån pålydende
kr 1,50 MNOK. Sak 12/16 Tromsø Havnestyre 28.04.16
Utlån: Prostneset Utvikling AS har fått innvilget nytt lån pålydende kr 2,00 MNOK.
Sak 12/16 Tromsø Havnestyre 28.04.16
Finanskostnader: Netto reduksjon i rentekostnader er på 0,80 MNOK. Dette skyldes en
noe lavere rente enn beregnet på lån med flytende rente.
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk per 31.12.2015 er på
kr 4.034.930,Disponering av mindreforbruket ble behandlet ved regnskapsavleggelsen for 2015. Det
vises til havnestyresak 8/16 og kommunestyresak 135/16.
 Vedtatt avsetning til disposisjonsfond
kr 4.034.930,-.
Overføring til investeringsbudsjett:
Det foreslås at kr. 10.000.000,- overføres til investeringsbudsjettet.
Avsetning til disposisjonsfond:
Det foreslås at kr 7.656.365,- avsettes til disposisjonsfond.
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Investeringsbudsjett 2016
Vedtatt investeringsbudsjett for 2016 er totalt på 210,60 MNOK.
Tabellen nedenfor illustrerer den totale aktiviteten så langt i år og mulige prognoser
pr 31.12.2016.

Beløp i mill.kr.
Regnskap pr 31.08.
112,3

Prognose pr 31.12.16
252,26

Budsjett 2016
201,60

Avvik
50,66

Beløp i mill.kr
Tiltak
Havneterminalen
Indre havn
Domuskaia
Asfaltering
Sikringstiltak
Utfylling/molo
Kai
Areal, veg
Riving bygg
Arkeologiske
utgravn.
Landstrøm
Vannpost
Sum alle tiltak
Finansiering
Overføring fra drift
Gaveoverføring
Tilskudd
Bruk av ubrukte
lånemidler
Bruk av lån
Bruk av fond
Sum finansiering

Regnskap pr
31.08.16
73,61
7,46
12,00

0,40
16,74
0,30
1,34
0,33
0,15
112,3

Revidert
budsjett 2016
180,00
8,78
12,00
1,30
1,15
5,04
39,25
0,50
1,34
0,25

Budsjett 2016
(opprinnelig)
140,00
4,60
0,00
4,00
0,00
0,00
53,00
0,00
0,00
0,00

Avvik/budsjett
regulering
40,00
4,18
12,00
-2,70
1,15
5,04
-13,75
0,50
1,34
0,25

2,50
0,15
252,26

0,00
0,00
201,60

2,50
0,15
50,66

10,00
6,00
12,96
11,48
170,00
41,82
252,26

23,00
140,00
38,60
201,60

10,00
6,00
-10,04
11,48
30,00
3,22
50,66

Tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett
I forhold til vedtatt investeringsbudsjett og økonomirapport 2 – 2016, ligger det an til at
budsjettet må økes med 50,66 MNOK. Med bakgrunn i prognosene for året, vil en justere
budsjettet i samsvar, slik at en oppnår et mest mulig korrekt årsbudsjett. Dette gjelder
også den samlede finansieringen.
Nedenfor følger statusbeskrivelse av de enkelte tiltakene.
Havneterminalen med mer
Totalt budsjettramme for havneterminalen er på 400,00 MNOK. Oppstart var april 2016
og terminalen forventes ferdigstilt 1. kvartal 2018.
Det er foretatt justering av fordelingen av kostnadene for utbyggingsperioden.
Estimerte kostnader for 2016 er 180,00 MNOK.
Totale kostnader er innenfor vedtatt budsjett.
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Indre Havn
Arbeidet ble påbegynt i 2015. Noe av leveransene, som skulle vært utført i 2015, ble
forskjøvet til 2016.
For ytterligere forskjønning vil det bli investert i nye flytebrygger og klargjøring av
kaifronten. Denne kostnaden er estimert til 1,30 MNOK.
En del arbeider er utført av egne mannskaper, slik at lønnsutgifter er overført fra drift til
investeringen.
Estimerte kostnader for 2016 er 8,78 MNOK.
Tiltaket vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2016
Opprinnelig budsjettramme for etablering av nye brygger, gangveier og forskjønning var
på 12,10 MNOK. I forbindelse med ytterligere investeringer og bruk av egne mannskaper
utvides den totale kostnadsrammen til 14,06 MNOK.
Domuskaia
Total budsjettramme for Domuskaia er på 12,00 MNOK.
Ferdigstillelse og overtakelse av Domuskaia skulle ha skjedd i 2015. Grunnet forsinkelser
ble kaia ikke overtatt før i 2016.
Asfaltering
Total budsjettramme for asfaltering er på 4,00 MNOK.
Det vil kun bli gjennomført asfaltering av bakarealet til kai 25 i Breivika.
Kostnaden er estimert til 1,30 MNOK.
Budsjettet er derfor nedjustert.
Sikringstiltak (nytt tiltak)
I forbindelse med Kvitebjørn Varme sitt prosjekt i Breivika har Tromsø Havn mulighet til
å utvide og legge til rette for ulike kundegrupper. Med dette tiltaket gir vi våre kunder
(de myke trafikantene) i Breivika et sikrere område å ferdes i. Den største gevinsten er
sikring av cruisepassasjerene.
Kostnaden er estimert til 1,15 MNOK.
Utfylling/molo
Tiltaket, for å imøtekomme og legge til rette for bedre utnyttelse av flytebrygge for
kunde, ble det utført utfyllingsarbeider i 2015.
Noe av arbeidet er forskjøvet til 2016, og kostnaden er estimert til 0,04 MNOK for 2016.
Tiltaket er utført innenfor den totale kostnadsramme.
Utfylling/molo (nytt tiltak)
Saken ble behandlet i havnestyret den 31. mars d.å under sak 7/16 med en
budsjettramme på 4,00 MNOK.
Tromsø Havn har vektlagt betydningen av å få etablert store
samlastere/godstransportører sentralt i Breivika. I denne forbindelsen har det vært
gjennomført prosesser både i forhold til regulering og i forhold til konkrete etableringer
for kunde(r).
Kystverket fikk høsten 2015 klarsignal til å iverksette utbyggingsprosjektet i Kvalsundet i
2016. I den forbindelse inngikk Tromsø Havn i desember 2015 avtale med Kystverket om
å motta steinmasser. I avtalen fremgår det også hvem som har ansvaret for de ulike
deltiltak og kostnadsdelingen. Tiltaket medfører nytt næringsareal.
Det er kommet endringsmelding fra entreprenør som medfører en økning på
1,00 MNOK. Den totale budsjettramme økes tilsvarende.
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Kai
Total budsjettramme for utbygging kai Breivika Nord er på 53,00 MNOK.
Etter anbud og valg av entreprenør er den totale kostnaden estimert til 41,00 MNOK.
Arbeidet forventes i hovedsak å være ferdigstilt i 2016, men noe av arbeidet vil utføres i
2017.
I tillegg er det ønskelig å igangsette prosjektering av Fase II, og til dette arbeidet
avsettes det 0,25 MNOK.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2016 er 39,25 MNOK.
Både Fase I og Fase II er i oversikten slått sammen til et tiltak.
Areal, veg mer mer
Sluttføring av arbeidet knyttet til veganlegget på Grøtsund har blitt noe forskjøvet, slik at
det er påløpt noen kostnader i 2016. Arbeidet ble påbegynt i 2014.
Investeringen, dvs. den reelle kostnaden for utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt, er
innenfor tidligere vedtatt budsjett.
Riving bygg
Total budsjettramme for riving av bygg på Grøtsund er på 7.75 MNOK.
Arbeidet ble påbegynt i 2015.
Sluttføring av arbeidet knyttet til riving av bygg er forsinket. Ferdigstillelse ble
gjennomført i 2016, slik at noe av kostnadene påløper i 2016.
Estimerte kostnader for 2016 er 1,34 MNOK.
Kostnadene er innenfor tidligere vedtatt budsjett.
Arkeologiske utgravninger
Fase 3 ble påbegynt i 2014. Det pågikk da utearbeider, og det videre innendørs arbeidet
skulle vært utført av UIT i 2014/2015.
Grunnet forsinkelser fra deres side vil dette arbeidet ikke bli ferdigstilt før i 2016.
Kostnaden er estimert til 0,25 MNOK.
Landstrøm (nytt tiltak)
I forbindelse med aktiviteten på Grøtsund, ligge for hotellrigg, er det nødvendig å
etablere strømforsyning til riggen.
Landstrømanlegget er estimert til 2,50 MNOK.
Vannpost (nye tiltak)
I forbindelse med aktiviteten på Grøtsund, ligge for hotellrigg, er det nødvendig å
etablere vannpost for forsyning til riggen.
Vannpost er estimert til 0,15 MNOK.

Oversikt over disposisjonsfond
Beløp i mill.kr.
Saksnr.
8/16

31/15

Tiltak
Utgående balanse pr 31.12.2015
Mindreforbruk 2015 avsettes til disp. fond
Disponibelt
Disponeringer 2016
Bruk av fond – vedtatt budsjett for 2016
Regulering av investeringsbudsjett/bruk av fond
Sum disponeringer 2016
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.2016
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Beløp i kr
53,83
4,03
57,86
38,60
3,22
41,82
16,04
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Innstilling:
1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2016 per 31. august 2016 til
orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016,
jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF
for 2016, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med
slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2016
per 31. august 2016 til orientering
b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett
c.
Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema
investeringsbudsjett
3.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2017 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Heidi Johnsen
16/184

Saksnr.: Utvalg
25/16
Tromsø Havnestyre

Arkiv: P01

Møtedato
29.09.2016

PRISER FOR 2017 - TROMSØ HAVN KF
Bakgrunn:
Ifølge Forvaltningsloven § 37 skal nye kapitler eller vesentlige endringer i pris- og
forretningsbetingelser legges ut til høring før forslaget legges fram for Tromsø havnestyre
til godkjenning.
Havnedirektøren finner det ikke nødvendig at priser og forretningsbetingelser for 2017
legges ut til høring da forslaget ikke inneholder vesentlige endringer med hensyn til
prisjusteringer og endring i tekst.
Drøfting:
Havnedirektøren forslår at forretningsbetingelsene ikke endres og at satsene i prislisten
for 2017 i hovedsak justeres for å dekke prisstigningen og kostnadsutviklingen. Tromsø
Havns mål er å være en konkurransedyktig og effektiv havn for framtiden. I tillegg
premierer Tromsø Havn miljøvennlige skip og gir grønne priser med opptil 20 prosent
rabatt.
Oppsummering av endringer i prislisten:
 Generell prisstigning på 3,5 prosent
 Kapittel 3.1
Alternativ anløpsavgift slepebåter
- Anløpsavgift for slepebåter og havneservicebåter med fast havn i Tromsø kan
søke om å betale en årlig sum i stedet for avgift for hvert anløp
ESI-rabatt
- Fartøy med ESI (Environmental Ship Index) over 50 poeng innvilges 20 prosent
rabatt på anløpsavgift
Rabatt cruiseskip
- Cruiserederi (gjelder fartøy som betaler i henhold til regulativ for cruise) som
har fem eller flere anløp av samme varemerke innvilges 10 prosent rabatt på
anløpsavgift
 Kapittel 3.3
Nytt tilbud om app-betaling gjestebrygge
- App-betaling lavere enn minsteprisen slik at dette blir det det mest attraktive
alternativet.
 Kapittel 3.3
 Nytt regulativ charterbåter
- Båter under 15 meter som ligger fast i marina sør må betale 50 % av
minstepris
- Båter over 15 meter som ligger fast i marina sør må betale 60 % av minstepris
 Kapittel 3.7
Endret tekst/overskrift
- Endret «Kranvederlag eksterne kranoperatører» til «Vederlag eksterne kranog maskinoperatører». Øvrige maskiner blir da også inkludert i dette
vederlaget
 Kapittel 3.7
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Nytt regulativ eksterne kran- og maskinoperatører
- Betaling fra andre maskinoperatører som opererer på vårt område
- Maks pris per døgn for øvrige maskinoperatører
Kapittel 3.10
Fjernet kjøretøybrikke
- Kjøretøybrikker utstedes ikke lengre
Endret pris og betingelseregistrering av LPR (License Plate Recognition)
Kapittel 6.3
Endret tekst/overskrift
- Overskriften «Arbeidskraft» endres til «Arbeidstimer personell» pga at det
også skal kunne gjelde administrativt ressursbruk
- Teksten «Ordinær timelønn» endres til «Ordinær pris pr time» pga at det er
ikke «lønn» kunden skal forholde seg til
Nytt regulativ kjøring
- Lagt til punkt for kjøring under oppdrag
Kapittel 6.5
Regulativ havnebåt 100 %
- Lagt til punkt for 100 % arbeidstid for havnebåt
Kapittel 6.6
Fjernet feiemaskin
- Tilbyr ikke denne tjenesten lenger
Fjernet oppstartskostnad
- Erstattes med minimumleietid
Kran og containertruck
- Slått sammen punktene kran og containertruck
- Fjernet vekt-differensieringene fra både kran og containertruck da dette er
vanskelig å etterleve i praksis.
- Endret oppsettet for ventetid for maskiner slik at det følger øvrige regulativ
med «ordinær, 50 % og 100 %»
- Lagt til punkt for 100 % ventetid

Vedlegg:
Priser Tromsø Havn KF 2017
Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF 2017

Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til priser og
forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2017.
Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i priser og
forretningsbetingelser.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Priser 2017
for bruk av infrastruktur og tjenester
som tilbys av Tromsø Havn KF

Gjelder fra 1. januar 2017
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1. Generelt
Alle priser er i norske kroner (NOK) og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon om
forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som framkommer her, er disse samlet i
Forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som er tilgjengelige på www.tromso.havn.no.

2. Anløpsavgift
Se tabell for kaivederlag, pkt. 3.1. Minsteavgift per anløp kr 306,00. Sjøfly som lander i
havna skal betale en anløpsavgift på kr 306,00 per landing.

3. Bruk av infrastruktur
3.1 Kaivederlag og anløpsavgift
Minstepris kaivederlag per døgn

Pristype

Fartøystype

Pris

Minstepris fartøy

Fartøyer under 15 meter

279,00

Minstepris fartøy

Fartøyer mellom 15-30 meter

335,00

Minstepris fartøy

Fartøyer over 30 meter

560,00

Kaivederlag og anløpsavgift beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT). De
differensieres ut i fra forskjellige fartøystyper.
Fiskefartøy

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

1,17

350,87

2,43

729,68

301-600

0,46

136,62

0,77

229,77

601-1 200

0,41

248,40

0,80

478,17

1 201-2 000

0,58

463,68

0,89

712,08

2 001-3 000

0,61

610,65

0,91

910,80

3 001-4 000

0,60

600,30

0,99

993,60

>4 000

0,53

www.tromso.havn.no
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Øvrige skip

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

0,99

298,08

1,24

372,60

301-600

0,86

257,72

1,13

338,45

601-2 000

0,35

492,66

0,95

1 333,08

2 001-5 000

0,64

1 925,10

1,01

3 042,90

5 001-10 000

0,69

3 467,25

0,91

4 554,00

10 001-20 000

0,68

6 831,00

0,78

7 762,50

20 001-30 000

0,56

5 589,00

0,50

4 968,00

>30 000

0,39

0,37

Offshore

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

1,29

387,45

2,16

648,95

301-600

0,57

170,10

1,00

301,19

601-1 200

0,40

239,40

0,72

434,70

1 201-2 000

0,42

336,00

0,61

488,52

2 001-3 000

0,32

315,00

0,59

589,95

3 001-6 000

0,54

1 606,50

0,86

2 577,15

>6 000

0,76

1,17

Hurtigruten

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-600

0,68

409,50

1,41

844,20

601-2 000

0,53

735,00

1,27

1 778,70

2 001-5 000

0,21

630,00

0,54

1 606,50

5 001-10 000

0,06

315,00

0,25

1 260,00

10 001-20 000

0,14

1 365,00

0,22

2 205,00

20 001-30 000

0,24

2 415,00

0,41

4 095,00

>30 000

0,22
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Cruise

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-600

0,96

577,53

1,38

825,93

601-2 000

0,58

811,44

1,25

1 753,29

2 001-5 000

0,50

1 490,40

1,05

3 136,05

5 001-10 000

0,50

2 484,00

0,91

4 554,00

10 001-20 000

0,64

6 417,00

0,83

8 280,00

20 001-30 000

0,58

5 796,00

0,73

7 348,50

>30 000

0,38

0,37

Orlogsfartøy

Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

1,23

369,50

2,54

760,73

301-600

0,47

139,73

0,82

245,30

601-1 200

0,45

267,03

0,84

503,01

1 201-2 000

0,61

488,52

0,95

761,76

2 001-3 000

0,64

641,70

0,96

962,55

3 001-4 000

0,63

631,35

1,05

1 045,35

>4 000

0,57

0,96

Anløpsavgift for slepebåter og havneservicebåter med fast havn i Tromsø kan søke om å
betale en årlig sum i stedet for avgift for hvert anløp. Pris per BT: kr 10,00.
Rabatter
For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller
mer innvilges 20 prosent rabatt på anløpsavgift. Rabatten gis kun for anløp innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen framgår av anløpsmelding.
Cruiserederi (gjelder fartøy som betaler i henhold til regulativ for cruise) som har fem
eller flere anløp av samme varemerke innvilges 10 prosent rabatt på anløpsavgift.
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3.2 Vederlag for bruk av sjøområder
Beskrivelse

Pris

Fartøy som ankrer på reden

750,00 per døgn

Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller
andre konstruksjoner

Vederlagets størrelse fastsettes ut
fra oppdragets art og omfang

3.3 Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger
Flytebrygger gjestehavna

Beskrivelse

Pris

Kaivederlag inklusiv strøm, vann og avfall betalt via applikasjon

259,00

Kaivederlag tilsvarende minstepris inklusiv strøm, vann og avfall

279,00

Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 1-2 måneder
20 % rabatt
Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 2-5 måneder
40 % rabatt
Langtidsleie (vinteropplag dekker ikke strøm) over 5 måneder
60 % rabatt
Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for
fartøy under 15 meter 50 % rabatt
Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for
fartøy over 15 meter 40 % rabatt
Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende
per anløp/dag
Fartøy som driver sesongbetont passasjertrafikk per sesong
15. mai til 15. september

233,00
174,00
116,00
140,00
201,00
2 178,00
7 281,00

Småbåtplasser ved Nordsjeteen og Nansenplass
Båsens
bredde

Pris per år

Båsens
bredde

Pris per år

Strøm
Pris per KWT

2,5 meter

5868,00

4,5 meter

10 563,00

2,08

3 meter

7041,00

5 meter

11 175,00

2,08

3,5 meter

8214,00

5,5 meter

12 288,00

2,08

4,0 meter

9389,00

6,0 meter

13 390,00

2,08

16 560,00

2,08

Langside
brygge 5
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3.4 Varevederlag
Vare-nr.
Varetype
6A
Fisk og fiskeprodukter
14
Betongelement (teglstein, takstein, andre
bearbeidede bygningsmaterialer, sement, kalk m.m.)
15
Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel,
stein, skifer, asfalt m.m.)
20
Biler, busser, campingvogner og båter under 14 fot
20B
Busser, campingvogner og båter over 14 fot
23A
Trelast
23B
Husseksjoner inntil 9 meter (20 - 29 fot)
23C
Husseksjoner over 9 meter (over 30 fot)
24A
Partilaster over 500 tonn
24B
Partilaster mellom 300 – 499 tonn
Alle varer som er spesifisert
1
Korn
2
Poteter, friske eller fryste grønnsaker og frisk frukt
3
Levende dyr og sukkerroer
4
Tre og kork
5
Tekstiler, tekstilavfall og andre råstoffer av animalsk
eller vegetabilsk opprinnelse
6
Næringsmidler og for, unntatt fisk
7
Oljefrø og oljeholdige frukter, fett
8
Fast mineralsk brensel
9
Råolje
10
Petroleumsprodukter
11
Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner
12
Ikke-jernholdige mineraler og avfall
13
Råvarer og halvfabrikata av metall
16
Natur- og kunstgjødsel
17
Kjemiske kullprodukter, tjære
18
Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter
og tjære
19
Cellulose og papiravfall
20A
Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner,
transportmateriell, motorer, redskap og elektriske
artikler (defineres etter vekt)
21
Bearbeidede varer av metall
22
Glass, glassvarer og keramiske produkter
23
Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy og diverse
bearbeidede varer
24
Diverse varer
25
Uspesifiserte varer (ukjent vare)
27A
Container 20-25 fot
27B
Container 40 fot
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17,40 per tonn
17,40 per tonn
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17,40 per tonn
29,10 per tonn

220,70 per stk.
428,40 per stk.
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3.5 Passasjervederlag
Passasjervederlag
For fartøy og kjøretøy i passasjertrafikk betales passasjervederlag. Vederlaget gjelder
både for på- og avstigende passasjerer, samt passasjerer som benytter Tromsø Havn KF
sine fasiliteter.

Beskrivelse
Passasjervederlag

Pris per passasjer
9,80

3.6 Vederlag for landbasert transport
Terminalvederlag
Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell pkt. 3.3 varevederlag).
Vognvederlag

Regulativ
Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn på
fastordning (per døgn)*
Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten
fastordning (per døgn)

Pris
88,00
117,00

Parkering utenfor festeområdet (per døgn)

130,00

Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på
fastordning (per døgn)*
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten
fastordning (per døgn)

206,00

Kjøretøy på fastavtale over 7,5 tonn (per døgn)**

141,00

Kjøretøy på fastavtale under 7,5 tonn (per døgn)**

117,00

Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/
hurtigruteanløp (per døgn)

130,00
11 008,00

Særskilte avtaler per år/per bil
Parkering utenom anviste plasser (per døgn)
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Fastordning prisskala
Vognvederlag fastordning over 7,5 tonn

Vognvederlag fastordning under 7,5 tonn

Anløp

Skala

Anløp

Skala

5

10 %

5

10 %

10

20 %

10

20 %

15

30 %

15

30 %



I fastordningen måles kjøremønster elektronisk, og kunde betaler i henhold til
faktisk kjøring i samlet faktura per måned



På fastavtale betaler kunde kvartalsvis basert på estimert kjøremengde som
avtales mellom Tromsø Havn KF og transportør

3.7 Vederlag eksterne kran- og maskinoperatører
Beskrivelse

Pris

Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time

325,00

Maks pris per døgn

3 182,00

Bruk av bil med kran hvis en laster/losser eget kjøretøy

Samme satser som for
biler over 7,5 tonn

All annen bruk av bil med kran per time

325,00

Bruk av øvrige maskiner på Tromsø Havns områder per
time (gjelder ikke faste terminaloperatører)

200,00

Maks pris per døgn

2 000,00

Det skal varsles til Tromsø Havn KF v/ Havnevakta ved start og sluttført arbeid.

3.8 Vederlag for leie av areal
Beskrivelse
For avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn)
For ikke avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn)

Pris
3,60
14,30

Leie av areal for salg av suvenirer

Egne leieavtaler

Utleie av Tromsø Havns areal, lager og kontor

Egne leieavtaler

Avtalt leie av kai- og bakareal gjelder normalt for inntil 4 uker. For leie utover 4 uker
inngås egne leieavtaler.
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3.9 ISPS -og sikkerhetsgebyr
Beskrivelse

Pris

ISPS anløp: prosent av fartøyets kaivederlag

30 %

Cruiseskip, per passasjer

16,60

Kjøretøy per døgn

29,50

ISPS anløp
ISPS-gebyret er beregnet til 30 prosent av kaivederlaget per døgn. I tillegg kommer
faktiske kostnader for vakthold.
Cruise
Cruiseskip betaler ISPS-gebyr per passasjer. Cruiseskip som har passasjerbytte betaler
for både på- og avstigende passasjerer. I tilfeller der ISPS gebyret per passasjer ikke
dekker kostnadene for Tromsø Havns sikringstiltak, betales ISPS gebyret som for øvrige
ISPS anløp. (30 prosent + vakthold).
Generelt
Dersom forandringer i ankomsttid eller avgangstid skjer mindre en 24 timer før meldt
ankomst, må fartøyet dekke de ekstra omkostninger som følger av endringen.
I en normal driftsituasjon med sikringsnivå 1 betales det ISPS-gebyr i henhold til
prislisten. I en situasjon der sikringsnivået økes, må fartøyet dekke eventuelle ekstra
kostnader i forhold til tiltak for anløpet.

3.10 Vederlag for adgang til sikrede områder
Beskrivelse

Pris

Utstedelsesgebyr for ID kort

304,00

Årlig leie for ID kort

156,00

Årsgebyr LPR (License Plate Recognition)

168,00

Registreringsgebyr LPR (makspris 5 stk. per bestilling)

150,00
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4. Avfallsgebyr
Beskrivelse

Pris

Administrasjonsgebyr, oljeavfall, lasterester og kloakk
(i tillegg kommer faktiske kostnader)

610,00

Gebyr for sortert og usortert avfall per bruttotonn

0,36

Administrasjonsgebyr, cruise- og passasjerskip og
orlogsfartøyer (i tillegg kommer faktiske kostnader fra
avfallsleverandør)

610,00

Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall

79,00

Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall

900,00

Administrasjonsgebyr per bestilling og tømming

610,00

Charterbåter med Tromsø som basehavn per år

1 513,00

5. Saksbehandlingsgebyr
Beskrivelse

Pris

Beskrivelse 1A

Tiltak som omhandler
fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger,
broer, luftspenn, moloer, utfylling,
utdyping, opplag av fartøy, ledninger,
kabler og rør og lyskilder

6 414,00

Beskrivelse 1B

Tiltak som enkel flytebrygge

4 489,00

Beskrivelse 2
Beskrivelse 3
Oppfølging av
tiltak
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Forhåndskonferanse, gebyr
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6. Tjenester
Generelt




Ordinære priser gjelder for tidsrom 08:00-15:45 (15.09-15.05)
Ordinære priser for sommerperioden gjelder for tidsrom 08:00-15:00
(15.05-15.09)
Tillegg til ordinære timespriser baseres på arbeidstid for 50 %, 100 % og 133 %
(offentlige høytidsdager)

Hjullaster, lastebil, havnebåt, kran og containertruck








Ingen kjøretøy, maskiner eller båter leies ut uten operatør/fører
Priser er inkludert operatør/fører
Havnebåten leies ut med et mannskap på to personer. Ved behov for mannskap
utover to personer, vil dette belastes i samsvar med pkt. 6.3
Minimum pris for leie er 1 time (2 timer for kran og containertruck)
Dersom bestilling og oppdrag er utenfor ordinær arbeidstid (utkalling), er
minimum leie 3 timer
Ved kran- og containertruck tjenester benyttes i tillegg signalmann fra Tromsø
Havn KF (pkt. 6.3), med mindre annet er avtalt på forhånd
I særskilte prosjekt vil det kunne fastsettes egne priser etter avtale

6.1 Ferskvann
Beskrivelse

Pris

Fylling av vann per tonn

28,20

Minstepris (10 tonn)

282,00

Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper en
engangskostnad for en times arbeid

600,00

Utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

6.2 Strøm
Beskrivelse
Levering av strøm per kWT

Pris
2,08

Oppkopling av strøm ordinær arbeidstid
Oppkopling utenom ordinær arbeidstid

600,00
Faktiske kostnader

Båtstrøm gjestebrygger (langtidsleie per måned)

304,00

Frysecontainer per døgn

226,00

Tankcontainer per døgn

304,00
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6.3 Arbeidstimer personell
Beskrivelse

Pris

Ordinær pris per time

600,00

Overtid 50 %

800,00

Overtid 100 %

1 150,00

Kjøring under oppdrag per km

7,00

6.4 Hjullaster og lastebil
Beskrivelse

Ordinær arbeidstid

Overtid 50 %

Overtid 100 %

pris

pris

pris

Hjullaster per time

980,00

1 200,00

1 550,00

Lastebil per time

850,00

1 050,00

1 300,00

6.5 Havnebåt
10,5 meter lang arbeidsbåt med lastedekk og bauglem (båten har ikke kran). Maks
lastekapasitet: 1,5 tonn gitt lastens beskaffenhet.

Beskrivelse

Pris

Ordinær arbeidstid per time

2 131,00

50 % per time

2 877,00

100 % per time

3 400,00
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6.6 Kran og containertruck
Kran: Gottwald HMK 260-E havnemobilkran er lokalisert på bakareal til kai 25 i Breivika.
Radius meter/tonn: 28 meter/40 tonn og 40 meter/24 tonn.
Containertruck: Kalmar Reach Stacker DRDF 450-65S5 er lokalisert på bakareal til kai
24-25 i Breivika. Kapasitet: 45 tonn.

Beskrivelse

Ordinær arbeidstid

Overtid 50 %

Overtid 100 %

pris

pris

pris

Kran per time

2 100,00

2 780,00

3 400,00

Containertruck per
time

1 600,00

2 200,00

2 750,00

Beskrivelse
Ventetid ordinær arbeidstid

Pris
800,00

Ventetid 50 %

1 000,00

Ventetid 100 %

1 300,00
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1. Alminnelige vilkår
Tromsø Havn KF har oppgaver innen tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen
offentlig forvaltning.
Virksomheten er underlagt LOV 2009-04-17 nr. 19 om Havner og farvann (Havne- og
farvannsloven) som omfatter forvaltningstjenester, og gir hjemmel for å kreve avgifter
og gebyr. Gebyr for avfallstjenester er hjemlet i LOV 1981-03-13 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Øvrige tjenester som ikke dekkes av loven er knyttet til forretningsdrift og pris baseres
derfor på markedsmessige forhold.
Forvaltningsmessig del av driften
Anløpsavgift
Havne- og farvannsloven § 25
Tromsø Havn KF ved Tromsø havnestyre fastsetter
anløpsavgift i henhold til FOR 2010-20-12 nr. 1762
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av
anløpsavgift (Forskrift om beregning og innkreving av
anløpsavgift) § 1, gitt i medhold av Havne- og
farvannsloven § 25.
Saksbehandlingsgebyr
Havne- og farvannsloven § 6
Tromsø Havn KF ved Tromsø havnestyre fastsetter
saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om
tiltak i sjø i henhold til FOR 2010-12-20 nr. 1760
Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner
og farvann (Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter
havne- og farvannsloven) § 1, gitt i medhold av
Havne- og farvannsloven §§ 6 og 8.
Avfallsgebyr
Forurensningsloven § 32a, 2. ledd
Tromsø Havn KF har etablert mottak av skipsavfall i
henhold til FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om
begrensning av forurensning
(Forurensningsforskriften), kapittel 20, gitt i medhold
av Forurensningsloven § 32a, 2. ledd.
ISPS-gebyr
Ifølge Det Kongelige Fiskeri- og kystdepartements skriv
av 23. desember 2004 skal ”Utgifter knyttet til
terrorberedskap i havnene på vanlig måte dekkes inn
av dem som bruker infrastrukturen”.
Forretningsmessig del av driften
Salg av tjenester
Havne- og farvannsloven slår fast at havnene skal
drive forretningsmessig samtidig som de gjør en klar
grensedragning mot forvaltningsvirksomheten havnene
er underlagt.
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1.1 Definisjoner
Anløpsavgift: Betaling for å dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet
og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og framkommelighet i Tromsø kommunes
sjøområder.
BT: Bruttotonn. Enhet oppgitt etter Den internasjonale konvensjonen om måling av
fartøy av 23. juni 1969. BT framgår av skipets tonnasjesertifikat.
Farled: Særskilte trafikkveier på sjøen.
Fartøy: Enhver flytende innretning som kan brukes som transportmiddel,
fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted,
herunder undervannsfartøy av enhver art.
ISPS-gebyr: Betaling for å dekke investerings- og driftskostnader av nødvendige
sikkerhetstiltak for trygg ferdsel og transport for gods og passasjerer.
Avfallsgebyr: Betaling for å dekke kostnader forbundet med mottak og videre
håndtering av avfall fra skip som anløper havna.
Saksbehandlingsgebyr: Betaling for å dekke kostnader for behandling av søknad om
tillatelser om bygging i sjø.
Havneanlegg: Kaier, areal, bygninger innretninger og annen infrastruktur som brukes i
havnevirksomhet.
Havnevirksomhet: Tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning
som rettes mot fartøy, gods, passasjerer i havna.
Tromsø Havns sjøområde: Arealet i sjø for Tromsø kommune.
Vederlag: Betales for bruk av Tromsø Havn KFs infrastruktur og tjenester
Vederlagssatser fastsettes på forretningsmessige vilkår.
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1.2 Pris- og betalingsbetingelser
1.

Kunden skal betale priser, gebyrer og avgifter i henhold til gjeldende Priser for
bruk av Tromsø Havn KF.

2.

Tromsø Havn kan inngå skriftlige avtaler hvor deler av forretningsvilkår og
prisliste utgår. Særskilt skriftlig avtale vil inngås mellom Tromsø Havn KF og
kunde.

3.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og beløp faktureres i NOK. Sum
avrundes opp eller ned til hele kroner etter vanlige avrundingsregler. Dersom
priser er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer kunden risikoen for
enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i
tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen.

4.

Tromsø Havn KF avgjør om betaling skal skje kontant, forskuddsvis, om kreditt
kan gis og da om garantistillelse fra bank eller annen likeverdig
sikkerhetsstillelse kreves.

5.

Standard betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Kortere frist settes ved
spesielle behov.

6.

Ved forskuddsbetaling kan annen betalingsfrist fastsettes, slik at betaling
foreligger før vare leveres eller den perioden tjenesten vedrører påbegynnes.

1.3 Plikt til å gi opplysninger
Brukere av havna, herunder fartøy, speditører og andre, har plikt til å avgi Tromsø Havn

KF alle opplysninger som er nødvendige for å oppfylle offentlige krav om statistikk og
grunnlag for korrekt beregning av vederlag og gebyrer, jf. FOR 1989-08-17 nr. 819
Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om
kommunens plikt til å føre statistikk (Forskrift om havnestatistikk) §§ 1 og 2 gitt i
medhold av Havne- og farvannsloven § 64 første ledd.

1.4 Innleide tjenester
Innleide tjenester som blir utført av Tromsø Havn KF blir fakturert til faktisk kostnad
pluss et pålegg inkludert i prisen.
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1.5 Regulering av priser og betalingsbetingelser
1.

Betalingssatsene gjelder normalt for ett år og fastsettes normalt for budsjettåret.

2.

Uavhengig av dette kan Tromsø Havn KF regulere prisene under budsjettåret.

3.

Arbeidslønnsandel kan bli gjenstand for regulering ved endring i
lønnsregulativene.

4.

Satsene for levering av strøm og ferskvann kan bli gjenstand for regulering ved
prisendringer hos leverandører.

5.

Tabell over varevederlag kan utvides i løpet av året om det oppstår behov for å
prissette nye varegrupper.

6.

Tromsø Havn kan endre standard betalingsbetingelser i løpet av den periode
betalingssatsene i prislisten gjelder.

1.6 Forsinkelsesrenter
1.

Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrenter i henhold til LOV 1976-12-17
nr. 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m (Forsinkelsesrenteloven).

2.

Ved belastning av forsinkelsesrente anvendes det til en hver tid gjeldende satser
for maksimalrente.

3.

Ved gjentagende uriktig, forsinket eller manglende rapportering, vil Tromsø
Havn kreve forsinkelsesrente for tidsrommet fakturering blir utsatt.
Forsinkelsesrente belastes den som har forårsaket forsinkelsen.
Forsinkelsesrente anvendes etter 3. gangs forsinkelse i løpet av en periode på 12
måneder, hvor det er gitt advarsel etter første gangs forsinkelse og siste
advarsel etter andre gangs forsinkelse. Dersom rapportering fortsatt ikke
foreligger på tidspunktet for beregning av forsinkelsesrente, eller ikke er
tilstrekkelig til å kunne beregne rentebeløpet, anvendes i stedet
forsinkelsesgebyr. Dette settes til kr 3.000,- første gang, og dobles ved ev.
gjentakelser i løpet av en periode på 12 måneder. Dersom gjentakelser gir grunn
til det, vil kontantbetaling, forskuddsbetaling eller andre tiltak bli å vurdere
avkrevet overfor den som forårsaker forsinkelsene.
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1.7 Inndrivelse
1.

Utestående fordringer som har forfalt inndrives i henhold til LOV 1988-05-13:
Lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav
(Inkassoloven).

2.

Forfalte krav utløser inkassovarsel som eneste betalingsoppfordring før saken
oversendes inkassoselskap for videre behandling.

3.

Ved utsending av inkassovarsel kan behandlingsgebyr (purregebyr) anvendes i
tillegg til hovedkravet og forsinkelsesrenter.

4.

Inndrivelse av inntekter i henhold til foretakets prisliste skjer normalt i henhold
til de privatrettslige regler.

5.

Inndrivelse av avgift i medhold av Havne- og farvannsloven er tvangsgrunnlag
for utlegg, og det foreligger panterett i skipet i henhold til reglene om
sjøpanterett i Lov 1994-06-24 nr. 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven).

1.8 Behandlingsvederlag
1.

Ved viderefakturering av innkjøpte varer og/eller tjenester, hvor leverandøren
kunne fakturert disse direkte til varemottaker og/eller bruker av tjenesten, vil
behandlingsvederlag anvendes i tillegg til prisen på vedkommende vare/tjeneste.

2.

Ekstra administrasjonsarbeid i forbindelse med faktura, innbetaling eller purre/inkassotiltak blir belastet etter medgått tid.

1.9 Merverdiavgift
1.

Alle betalingssatser i prislisten er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
Merverdiavgift reguleres i henhold til LOV 2009-06-19 nr. 58: Lov om
merverdiavgift med tilhørende forskrifter og vedtak (Merverdiavgiftsloven).

2.

Som hovedregel gjelder at utgående merverdiavgift anvendes ved omsetning av
rett til å disponere kommunal havn, ved salg av infrastrukturtjenester, samt
generelt ved salg av varer og tjenester.

3.

Utgående merverdiavgift anvendes ikke der det gjennom lov, tilhørende forskrift
eller vedtak er gitt fritak for avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer
og tjenester til bruk for utenlandske skip eller norskregistrerte skip i utenriksfart,
eller det foreligger unntak fra loven.
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1.10 Reklamasjon
Reklamasjon
Dersom kunden vil holde Tromsø Havn KF erstatningsansvarlig for skader, forsinkelse
eller andre krav knyttet til utførelse av havnetjenester skal dette fremsettes for Tromsø
Havn KF skriftlig uten ugrunnet opphold. Innsigelser og krav kan ikke gjøres gjeldende
senere enn tre måneder etter den dagen da kunden fikk eller burde ha skaffet seg
kjennskap til forholdet som begrunner kravet.
Tvister
Partenes rettigheter og plikter i henhold til nærværende bestemmelser, reguleres i sin
helhet i norsk rett.
Nord-Troms tingrett er verneting for alle rettstvister knyttet til bruk av Tromsø Havn KF
og forståelsen av nåværende bestemmelser, dersom ikke annet er avtalt ved inngåelse
av kontrakt.

2. Lovregulert anløpsavgift
Formål og hjemmel
Tromsø Havn KF ved Tromsø havnestyre fastsetter anløpsavgiften i henhold til FOR 201020-12 nr. 1762 Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift, gitt i medhold av
Havne- og farvannsloven § 25.
Anløpsavgift skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å
legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Tromsø kommunes sjøområder.
Virkeområde
Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for
Tromsø Havn KF og Tromsø kommunes sjøområder jf. Havne- og farvannsloven § 4.
Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havner i kommunens sjøområde skal
betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Ved flere anløp til havner
innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang.
Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift gjelder også for fartøy som ankrer
eller landsetter passasjerer eller gods fra reden i avgiftsområdet.
Fritak for anløpsavgift
Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:
a)

Fartøy med lengde under 15 meter.

b)

Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting.

c)

Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
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Beregningsgrunnlag for anløpsavgift
Anløpsavgift beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje slik den er angitt i
fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om
måling av fartøy av 23. juni 1969.
Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Tromsø Havn KF
basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

3. Bruk av infrastruktur
3.1 Kaivederlag
Vilkår
1.

Kaivederlag ilegges fartøyet når det fortøyer og skal være fartøyets betaling for
bruken av offentlige kaier som eies eller forvaltes av Tromsø Havn KF.

2.

Kaivederlage betales per påbegynt døgn. Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer
og inntil det kaster loss. Det betales bestandig kaivederlag for minst ett døgn.

3.

Skifter et fartøy offentlig kaiplass innenfor Tromsø Havn KFs sjøområde uten i
mellomtiden å ha vært utenfor Tromsø Havn KFs sjøområdes grenser, blir
liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse.
Dette gjelder ikke for skip som må ankre i påvente av ledig kaiplass.

4.

For fartøy som etter ordre fra Tromsø Havn KF må forhale fra kaien for å gi plass
for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om
fartøyet hele tiden har ligget ved kaien.

5.

Selv om et fartøy er fortøyd må det til enhver tid kunne forhale eller gå fra kai
etter pålegg fra Tromsø Havn KF.

6.

Fartøy som kun anløper for service, uten å laste eller losse, eller tar om bord
skipsfornødenheter eller passasjerer, hvor liggetiden er mindre enn 2 timer,
betaler ¼ kaivederlag. Det samme gjelder dersom fartøyet anløper kun for ett
kolli hastefrakt og liggetiden er under 1 time.

7.

For yrkesfartøy med lengde under 15 meter som ligger ved kai under to timer,
gis fritak for kaivederlag under forutsetning at ankomst og avgang meldes til
Tromsø Havn KF.

8.

Reserverte kaiplasser som avbestilles mindre enn en uke før anløpet, belastes
med et kanselleringsgebyr som tilsvarer 50 prosent av ordinært kaivederlag per
døgn.

Beregningsgrunnlag for kaivederlag
Kaivederlag beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT), og differensieres ut i fra ulike
fartøystyper.
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Kaibestilling

1.
2.
3.

4.

Forespørsel og bestilling rettes til Tromsø Havn KF v/havnevakta som tildeler
kaiplass.
Den som skal anløpe havna skal senest 24 timer før ankomst gi melding til Tromsø
Havn KF v/havnevakta om beregnet ankomsttid.
Kaibestilling skal inneholde forrige havn, neste havn, skipets sikringsnivå,
avfallsskjema og oppgave over vare som skal lastes eller losses. I tillegg til hvem
som skal belastes avgifter, vederlag og gebyrer.
Tromsø Havn KF kan også kreve informasjon utover dette.

3.2 Vederlag for bruk av sjøområder
Fartøy som ankrer på reden betaler et vederlag per døgn.
Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner som ankrer opp i
havneområdet, betaler anløpsavgift og vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra
oppdragets art og omfang.
I de tilfeller hvor et fartøy krever avsperret sjøområde i tilknytning til opphold i havna,
ilegges dette et særskilt vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes i det enkelte tilfelle.
Beregningsgrunnlag for bruk av sjøområder
Vederlag for bruk av sjøområder beregnes på grunnlag av oppdragets størrelse, art og
omfang.

3.3 Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger
Det skal betales vederlag for leie av småbåtplasser og plasser ved gjestebrygga.
Beregningsgrunnlag for småbåtplasser og gjestebrygger
Småbåtplasser beregnes på grunnlag av båtens breddemeter.
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3.4 Varevederlag
Vilkår
1.

Varevederlag er varens betaling for bruk av kaier og areal. Det betales av alle
varer som fraktes med skip til eller fra havna og som føres over offentlige kaier.
Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, skal betale
ordinært varevederlag.

2.

For varer som ankommer havna i transitt og videreforsendes med fartøy, ilegges
varevederlag ved inngående. For varer i transitt til utlandet ilegges varevederlag
ved utgående. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For
utgående varer påhviler vederlaget vareavsender.

3.

Varevederlag dekker lagring av varer på anvist areal eller innretning disponert
av Tromsø Havn KF i minst 24 timer etter endt lossing av skip eller minst 24
timer før lastingen av skipet tar til. Uavhengig av dette kan, dersom situasjonen
krever det, Tromsø Havn KF beordre eller fjerne godset til en annen plass for
kundens regning.

4.

Ingen varer må lagres på havnas kaier og areal uten Tromsø Havn KFs tillatelse.

5.

Varer skal bare lagres på steder som Tromsø Havn KF anviser. For varer som blir
liggende lenger enn 24 timer, uten at dette avtales med Tromsø Havn KF,
betales den overstigende tid arealleie i henhold til vederlag for leie av areal. Les
kapittel 3.8 Priser for bruk av Tromsø Havn KF.

6.

Tromsø Havn KF er uten ansvar for de varer som er lagret på Tromsø Havn KF
sine areal, kaier eller varelager.

7.

Varer som er lagret på kaier eller varelager uten samtykke, eller som blir lagret
der lenger enn tillatt, kan fjernes og oppbevares for vedkommende mottaker
eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Tromsø
Havn KF selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Lett
bedervelige varer kan destrueres dersom det er nødvendig.
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Rapporterings- og oppkrevingsbestemmelser
I forbindelse med bruk av Tromsø Havn KFs kaier og areal, kan Tromsø Havn KF ved
Tromsø havnestyre pålegge havneoperatøren å oppkreve vederlag mot særskilt
godtgjørelse.
1.

For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi
oppgaver eller sende fraktbrev over gods til Tromsø Havn KF innen 24 timer før
ankomst. Tromsø Havn KF vil fakturere varemottaker eller vareavsender i
henhold til mottatte oppgaver. Farlig gods må innrapporteres til Tromsø Havn
KF minimum 48 timer før anløpet.

2.

Tromsø Havn KF har adgang til å be om, og krav på å få utlevert ytterligere
relevante opplysninger om lasten fra speditører og vareeiere for å beregne
korrekt vederlag.

3.

Tromsø Havn KF har adgang til å kontrollere fartøyets last ved ankomst og
avgang, samt forlange og få forelagt det materiale som finnes påkrevd for
utførelse av en forsvarlig kontroll.

4.

Tromsø Havn KF har adgang til å utføre uvarslede kontroller, og kan ta
stikkprøver. Plikten til å imøtekomme kontrolltiltakene gjelder også for meglere,
speditører, agenter og andre.

Mislighold og unnlatelser
Dersom:
a)

Opplysningsplikten ikke overholdes.

b)

Tromsø Havn KF ikke gis adgang til å utføre kontrolltiltak.

c)

Dokumentasjon ikke utleveres eller utleveringen uten gode grunner treneres
eller vanskeliggjøres.

d)

Det oppdages at det gis feilaktige opplysninger til Tromsø Havn KF.

Konsekvenser
1.

Tromsø Havn KF kan etter skjønn nekte bruk av havna/fortsatt
forretningsforhold.

2.

Mislighold kan også være oppsigelsesgrunn for leieavtaler.

3.

Dersom Tromsø Havn KF avdekker at en bruker av havna oppgir feilaktige
opplysninger, kan Tromsø Havn KF øke vederlaget med 10 prosent av samlet
korrekt vederlag knyttet til den konkrete transaksjonen. Det samme gjelder
dersom en bruker holder tilbake relevante opplysninger eller nekter Tromsø
Havn KF den nødvendige kontroll som anvist ovenfor.

4.

Tromsø Havn KF har plikt og ansvar ovenfor offentlig myndighet etter ISPSreglene. Opplysninger innhentet under ISPS-reglene kan benyttes til å beregne
vederlaget for de kommersielle tjenestene Tromsø Havn KF tilbyr i henhold til
gjeldende prisbestemmelser og øvrige forretningsvilkår.
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Beregningsgrunnlag for varevederlag
Varevederlaget beregnes på grunnlag av Varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum
og lav vekt beregnes aldri mindre enn 1/3 tonn per kubikk.
Fritak for varevederlag
1.

Passasjerers bagasje.

2.

Proviant, kull, olje og andre varer til fartøyets eget behov.

3.5 Passasjervederlag
Vilkår
For fartøy og kjøretøy i passasjertrafikk betales passasjervederlag. Vederlaget gjelder
både for på- og avstigende passasjerer, samt passasjerer som benytter Tromsø Havn KFs
fasiliteter som ventehaller og toaletter, spesielle ombord- og ilandstigningsramper,
sikrede gangareal for passasjerer og andre innredninger som er anskaffet eller bygget
spesielt for passasjerene.
Beregningsgrunnlag for passasjervederlag
Passasjervederlaget beregnes per passasjer.
Regulært passasjervederlag kan erstattes av faste avtaler.

3.6 Vederlag for landbasert transport
Terminalvederlag
Varer som ankommer landeveien, og hvor havnas areal eller varelager benyttes til/på,
avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som for
varevederlaget. Dette gjelder også for varer som lastes, losses eller omlastes på festede
areal.
Beregningsgrunnlag for terminalvederlag
Samme beregningsgrunnlag som for varevederlag. Varevederlag beregnes på grunnlag
av varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum og lav vekt beregnes aldri mindre enn
1/3 tonn per kubikk.
Fritak for terminalvederlag


Varer som belastes med ordinært varevederlag.
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Vognvederlag
Alle kjøretøy som bruker Tromsø Havns KFs veier, areal eller parkerer på havnas
områder skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere mv. Unntatt er de
som etter nærmere avtale med Tromsø Havn KF er gitt fritak for dette.
Beregningsgrunnlag for vognvederlag
Vognvederlaget beregnes på grunnlag av kjøretøyets totalvekt:
a)

Fastordning
Transportører som har oppdrag i terminaler kan få automatisk tilgang for
kjøretøy med egen prisskala for vognvederlag.

b)

Særskilte avtaler og fastavtaler
For bedrifter på festede areal kan det inngås særskilte avtaler. Parkering er ikke
inkludert i pris for særskilte avtaler.
Estimerte fastavtaler kan inngås dersom det ikke er praktisk for transportør eller
Tromsø Havn KF med fastordning.

c)

Parkering
Parkering skal kun skje på anviste plasser og etter avtale. Tromsø Havn KF kan
ilegge ekstra gebyr på kjøretøy som er parkert utenom anvist plass og kreve
borttauing på eiers regning.

d)

Bruk av bil med kran
Det tillates kun å laste og losse eget kjøretøy.

Fritak for vognvederlag


Kjøretøy under 3,5 tonn.

3.7 Kranvederlag eksterne kranoperatører
Bruk av mobilkran på Tromsø Havns KF områder krever tillatelse fra
Tromsø Havn KF. Det skal betales kranvederlag for perioden jobben utføres.
Beregningsgrunnlag for kranvederlag
Kranvederlag bregnes i antall timer.
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3.8 Vederlag for leie av areal
Langsiktig leie av areal, lager og kontor reguleres ved egne leieavtaler.
Vilkår for kortidsleie av areal
1.

Avtale skal inngås før varer eller utstyr utplasseres. Varer og utstyr skal
oppstilles innenfor avtalt areal.

2.

Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende
rydding/rengjøring kan bli utført av Tromsø Havn KF og som igjen belaster
vareeier/operatør for kostnadene.

3.

Korttidsleie gjelder normalt for inntil 4 uker. Utover det skal det inngås egne
leieavtaler.

4.

For bruk av areal uten avtale, eller ut over avtalt mengde kan Tromsø Havn KF
ilegge arealvederlag per døgn.

Beregningsgrunnlag for areal
Beregningsgrunnlag for arealvederlag vil være det arealet som avtales.

3.9 ISPS- og sikkerhetsgebyr
Formål
ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av de
Forente Nasjoners (FN) sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO).
ISPS-koden ble vedtatt 12. desember 2002.
EU har implementert ISPS-koden gjennom forordning, 725/2004, som er gjort gjeldende
i norsk rett i tråd med EØS-avtalen. Gjennom forordninger kan også deler av
innenriksfarten bli omfattet av regelverket. Det vises til FOR-2007-07-03 nr. 825
Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv., som
implementerer det internasjonale regelverk for norske havner i norsk lovgivning.
Formålet med reglene er å beskytte havner og skip mot terrorhandlinger.
ISPS-gebyret skal dekke investerings- og driftskostnader av nødvendige sikkerhetstiltak
for trygg ferdsel og transport for gods og passasjerer, samt terrorberedskap.


Alle norske og utenlandske skip og kjøretøy som anløper et ISPS-godkjent
havneanlegg skal betale ISPS-gebyr.
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Beregningsgrunnlag for ISPS-gebyr
ISPS-anløp
ISPS-gebyret er beregnet til 30 prosent av kaivederlaget per døgn. I tillegg kommer
faktiske kostnader for vakthold.
Cruise
Passasjerskip betaler ISPS-gebyr per passasjer. Cruiseskip som har passasjerbytte
betaler for både på- og avstigende passasjerer.
I tilfeller der ISPS gebyret per passasjer ikke dekker kostnadene for Tromsø Havns
sikringstiltak, betales ISPS gebyret som for øvrige ISPS anløp. (30 % + vakthold).
Generelt
Dersom forandringer i ankomsttid eller avgangstid skjer mindre en 24 timer før meldt
ankomst, må fartøyet dekke de ekstra omkostninger som følger av endringen.
I en normal driftsituasjon med sikringsnivå 1 betales det ISPS-gebyr i henhold til Priser
for bruk av Tromsø Havn KF. I en situasjon der sikringsnivået økes, må fartøyet dekke
eventuelle ekstra kostnader i forhold til tiltak for anløpet.

3.10 Vederlag for adgang til sikrede områder
Tromsø Havn KF administrerer adgangssystemer relatert til sikringstiltak og ISPS- koden.
På bakgrunn av vedlikehold og administrasjon av adgangssystemer krever Tromsø Havn
KF vederlag for adgang og registrering i disse.

4. Avfallsgebyr
Formål
Tromsø Havn KF har etablert mottak av skipsavfall i medhold FOR 2004-06-01 nr. 931:
Forurensningsforskriften, kapittel 20, gitt i medhold av Forurensningsloven § 32a, 2.
ledd.
Avfallsgebyret skal dekke kostnader forbundet med mottak og videre håndtering av avfall
fra de skip som anløper havna.
1.

Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig
om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen.

2.

Tilleggsgebyr kan innkreves for skip som ikke overholder meldeplikten, dersom
leveringen medfører merkostnader for havna. Tilleggsgebyr kan dessuten innkreves
for skip som leverer særdeles store mengder avfall, sett i forhold til skipets
størrelse, type og seilingstid.
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Beregningsgrunnlag for avfallsgebyr
Gebyr for avfall beregnes på grunnlag av skipets bruttotonn. Det er satt et minimum og
maksimum gebyr til fartøy som ikke leverer avfall.
Dersom det leveres større mengder avfall eller lasterester, betaler skipet de faktiske
utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale
avfallsgebyr etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et
administrasjonsgebyr.
Fritak for avfallsgebyr


Fartøy under 50 bruttotonn.

Fritak for avfallsgebyr kan avtales dersom følgende kan dokumenteres:


Avfallet leveres fast i en annen havn med godkjent renovasjonsordning.



Andre særlige hensyn tilsier det.

Bestilling av renovasjon
1.

Bestilling av avfallstjenester rettes til Tromsø Havn KF v/havnevakta.

2.

Skipsføreren på alle skip som er underveis til havn skal gi melding om levering
av avfall og lasterester i havna til Tromsø Havn KF v/havnevakta:
a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavna er kjent,
b) så snart anløpshavna er kjent, dersom denne opplysningen først er
tilgjengelig mindre enn 24 timer innen anløp, eller
c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn
24 timer.
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5. Saksbehandlingsgebyr
Formål
Tromsø Havn KF ved Tromsø havnestyre fastsetter saksbehandlingsgebyr for behandling
av søknader om bygging i sjø i henhold til FOR 2010-12-20 nr. 1760 Forskrift om
saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven § 1, gitt i medhold av Havne- og
farvannsloven §§ 6 og 8.
Gebyret skal dekke kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelser til bygging i
sjø.
1.

Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde.

2.

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret.

3.

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir
avbrutt, skal det betales i forhold til medgått arbeidstid.

4.

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til
Priser for bruk av Tromsø Havn KF.

Beregningsgrunnlag for saksbehandlingsgebyr
Saksbehandlingsgebyr beregnes på grunnlag av sakens omfang:
1.

Tiltak som omhandler fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn,
moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør og
lyskilder.

2.

Tiltak som enkel flytebrygge.

3.

Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring.

4.

Forhåndskonferanse.

5.

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr
etter medgått tid.
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6. Salg av tjenester
Tromsø Havn tilbyr tjenester som levering av ferskvann og strøm, samt utfører ulike
oppdrag med havnebåt, kran og maskiner.
Tjenestebestilling
1.

Tromsø Havn KF kan etter avtale leie ut arbeidskraft og tilby tjenester som
levering av ferskvann og strøm, samt utføre ulike oppdrag med havnebåt, kran
og maskiner.

2.

Forespørsel og bestilling rettes til Tromsø Havn KF v/havnevakta.

3.

Særlige regler for bestilling av kran- og maskintjenester.

4.

Tromsø Havn KF leverer tjenester ut fra tilgjengelig kapasitet.

6.1 Vederlag for levering av ferskvann og strøm
Vilkår
1.

Levering av ferskvann i ordinær arbeidstid, kl. 08.00-16.00, påløper
engangskostnad for en times arbeid.

2.

Levering av strøm i ordinær arbeidstid, kl. 08.00-16.00, påløper en
oppkoplingskostnad.

3.

Levering av ferskvann utenfor ordinær arbeidstid påløper faktiske

4.

Levering av strøm utenfor ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader.

kostnader.

Beregningsgrunnlag for ferskvann og strøm
Levering av ferskvann beregnes per tonn. Levering av strøm beregnes per KWT.
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6.2 Vederlag for kran- og maskintjenester
Vilkår
1.

Alle maskiner og kraner leies ut med sertifisert operatør fra Tromsø Havn KF.

2.

Ordinær arbeidstid for kran- og maskintjenester er fra kl. 08.00-16.00 på ukens
virkedager.

3.

Kran- og maskintjenester som skal utføres etter endt arbeidstid, må bestilles
senest før kl. 12.00 samme virkedag.

4.

Kran- og maskintjenester som skal utføres i/på helge- og høytidsdager, må
bestilles senest før kl.12.00 siste virkedag.

5.

Tromsø Havn KF utfører sin virksomhet i tråd med til en hver tid gjeldende
norske lover og forskrifter og med spesielt fokus på HMS (helse, miljø og
sikkerhet).

6.

Alt personell som skal delta i operasjoner der ansatte fra Tromsø Havn KF er
involvert, skal være sertifisert og godkjent for den operasjon som skal utføres.

7.

Kunde må, om mulig, bestille tjeneste i god tid for å sikre kapasitet til oppdraget
i ønsket tidsrom. Det tilfaller administrasjonsgebyr for bestilling av tjenester.

8.

Minstetid for leie av kran- og maskintjenester er 1 time innenfor ordinær
arbeidstid kl. 08.00-16.00.

9.

Minstetid for leie av kran utenfor ordinær arbeidstid er 3 timer.

Beregningsgrunnlag for kran- og maskintjenester
Kran- og maskintjenester beregnes per time og ut fra type maskin.
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6.3 Vederlag for havnebåttjenester
Vilkår
1.

Havnebåt leies ut med sertifisert mannskap på to personer.

2.

Ordinær arbeidstid for båttjenester er fra kl. 08.00-16.00 på ukens virkedager.

3.

Havnebåttjenester som skal utføres etter endt arbeidstid, må bestilles senest før
kl. 12.00 samme virkedag.

4.

Havnebåttjenester som skal utføres i/på helge- og høytidsdager, må bestilles
senest før kl.12.00 siste virkedag.

5.

Kunde må, om mulig, bestille tjeneste i god tid for å sikre kapasitet til oppdraget
i ønsket tidsrom. Det tilfaller administrasjonsgebyr for bestilling av tjenester.

6.

Minstetid for leie av havnebåt tjenester er 1 time innenfor ordinær arbeidstid kl.
08.00-16.00.

7.

Minstetid for leie av havnebåttjenester utenfor ordinær arbeidstid er 3 timer.

8.

Tromsø Havn KF utfører sin virksomhet i tråd med til en hver tid gjeldende
norske lover og forskrifter og med spesielt fokus på HMS (helse, miljø og
sikkerhet).

Beregningsgrunnlag for havnebåttjenester
Havnebåttjenester beregnes per time.
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