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29/15 

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 1. OKTOBER 2015 

Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 01.10.2015 godkjennes. 

Behandling: 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 01.10.2015 godkjennes. 

30/15 
REFERATSAK - HAVNESTYREMØTE 29.10.2015 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak: E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert 

03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI, til orientering, 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar referatsak: E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert 

03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI, til orientering, 

31/15 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 
2016 - 2019

Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

a. Driftsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2,

side 17-18.
b. Investeringsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side

19.

c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen

punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.

d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur

gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .
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2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik

innstilling:

a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2016 for

Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1,

side 17.

b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2016 for Tromsø Havn

KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.

c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden

2017– 2019  i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.

d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur

gjelder vedtaket i sak 114/15  behandlet  av kommunestyret .

Behandling: 

Økonomi og administrasjonsleder redegjorde for innhold i budsjettdokumentet 

2016-2019. 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

a. Driftsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og

5.2, side 17-18.

b. Investeringsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3,

side 19.

c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med

saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.

d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur

gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .

2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik

innstilling:

a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2016 for

Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1,

side 17.

b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2016 for Tromsø

Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.

c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for

perioden 2017– 2019  i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og

5.5, side 20-21.

d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur

gjelder vedtaket i sak 114/15  behandlet  av kommunestyret .

32/15 
REGULERING AV DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 
2015 

Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

a. Revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
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b. Revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med

slik innstilling:

a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert

driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert

investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

Behandling:  
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:  

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

a. Revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

b. Revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med

slik innstilling:

a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert

driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert

investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

33/15 

ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF  

pr. 31. august 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for 

kommunestyret med slik innstilling: 

 Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF

pr. 31. august 2015 til orientering.

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF  
pr. 31. august 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for 
kommunestyret med slik innstilling: 

 Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF

pr. 31. august 2015 til orientering.
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34/15 

FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2015 til orientering, og tilrår at 
finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 
Finansrapport pr. 31.08.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.08.2015 tas til orientering. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2015 til orientering, og tilrår at 
finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 
Finansrapport pr. 31.08.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.08.2015 tas til orientering. 

35/15 
FORRETNINGSBETINGELSE OG PRISER TROMSØ HAVN KF  2016 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til pris- og 

forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2016. 

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i pris- og 

forretningsbetingelsene. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til pris- og 
forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2016. 

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i pris- og 
forretningsbetingelsene. 
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Møtet slutt kl 15:25 

Tromsø, 29.10.2015 

Frid Einarsdotter Fossbakk 

Styreleder 

Aashild Forseth 

Referent 

Underskrifter: 

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

ble bestemt på møtet. 

Jan Blomseth Sett: Odd Arne Thunberg Grete Wilsgaard 

Morten Willumsen Knut Werner Hansen  Arnt Hansen 



Tromsø Havn Sak  37/15 
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REFERATSAK TIL MØTET 17. DESEMBER 2015 

Saksbehandler: Jorunn Riise Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 15/235 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/15 Tromsø Havnestyre 17.12.2015 

A. Brev fra Nordisk Legal Services, datert 19. november 2015 vedr. «NY
HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET» (gjelder Hurtigruten).

B. Brev til Nordic Legal Services v/Mats E. Sæter, datert 07. desember 2015,
«VEDRØRENDE NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET OG FORHOLDET TIL
HURTIGRUTEN»

C. Diverse korrespondanse fra/til Laukvik Bygdelag vedr. «BEKYMRINGSMELDING
LAUKVIK KAI»

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar referatsak:  A. Brev fra Nordisk Legal Services, datert 19. 
november 2015 vedr. «NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET» (gjelder Hurtigruten). Til 
orientering. 

Tromsø havnestyre tar referatsak:  B. Brev til Nordic Legal Services v/Mats E. Sæter, 
datert 07. desember 2015,«VEDRØRENDE NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET OG 
FORHOLDET TIL HURTIGRUTEN» til orientering. 

Tromsø havnestyre tar referatsak:  C. Diverse korrespondanse fra/til Laukvik Bygdelag 
vedr. «BEKYMRINGSMELDING LAUKVIK KAI» til orientering.  

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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VEDR. NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET   

Vi viser til tidligere korrespondanse og møter mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS om den 
nye havneterminalen på Prostneset. Vi representerer Hurtigruten.  
 

NB: Dette brevet sendes kun til advokat Frode Lauareid, siden det avslutningsvis også 
omhandler forhold der advokat Lauareid er engasjert. Hvis det er ønskelig at vi 
kommuniserer direkte med havnen om terminalen på Prostneset ber vi om å få beskjed om 
dette. Brevet er også sendt i kopi til Kystverket.  

 
Hurtigruten har stilt seg nysgjerrige og i utgangspunktet positive til at det bygges nye fasiliteter på 
Prostneset. Forutsetningen har imidlertid vært at dette ikke fører til en økning i kostnadene ved 
anløp i Tromsø, i lys av at Hurtigruten mener havnekostnadene allerede er for høye.  
 
Slik Hurtigruten ser det er det nå klart at denne forutsetningen ikke vil bli oppfylt. Havnen har i 
stedet tilbudt Hurtigruten å leie venterom på ca. 55 kvadratmeter for de reisende i det nye 
terminalbygget til en årlig kostnad foreløpig stipulert til kroner 175 200 pluss dekning av 
felleskostnader. I referat fra møtet som ble avholdt 2. september 2015 er det fra havnens side angitt 
at det er «avsatt arealer for Hurtigruta i tråd med de behovene som er meldt Tromsø Havn, ca 50 
m2» og at Hurtigruten skal ha signalisert behov for arealer til kommersiell virksomhet. Hurtigruten 
har ikke signalisert at de har et slikt behov. I referatet heter det videre at «Hurtigruten kommer med 
tilbakemelding på om dette er aktuelt».   
 
Tilbakemeldingen, som vi forstår også har vært formidlet tidligere, er at Hurtigruten ikke har behov 
for venterom eller andre nye passasjerfasiliteter i Tromsø. Hurtigruten takker derfor nei til havnens 
tilbud. Vi presiserer samtidig at det Hurtigruten ikke har behov for et kommersielt areal for 
selskapet i tilknytning til dette prosjektet.  
 
Hurtigruten registrerer at havnen ser ut til å planlegge en tubeløsning for på- og avstigning av 
passasjerer fra hurtigruteskipene, og at de vil bli avkrevd betaling som skal bidra til å finansiere 
denne investeringen. Hurtigruten bekrefter med dette at vi ikke har behov eller ønske om en slik 
tube. Om Tromsø havn var interessert i å vite mer om Hurtigrutens holdning til dette vil vi anta de i 

Tromsø Havn KF 
v/ KS Bedrift Havn 
Att. Advokat Frode Lauareid (frode.lauareid@ks.no) 
 
Kopi: Kystverket v/ Ingvil Kragset og Kristin Frotvedt 
 
 
 
Brevet er kun sendt per e-post 
 
 
Deres ref.:  Vårt saksnr.: 20141028 MES Dato: 19. november 2015 

 
Vennligst oppgi saksnr. i all korrespondanse 
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forkant av planene hadde forespurt selskapet vedrørende dette, om tanken var at den skulle benyttes 
av selskapets skip og gjester. Det har ikke blitt gjort.  
 
I korte trekk handler det om at Hurtigrutens skip ikke er tilrettelagt for av- og påstigning via tube. 
Selskapet ser også sikkerhetsmessige svakheter med en slik tube brukt i en så vindutsatt kai som på 
Prostneset i Tromsø. Hurtigrutens erfaring med tubeløsning inkluderer også økte kostnader knyttet 
til vakthold.  
 
Hurtigruten velger derfor å fortsette dagens praksis med på- og avstigning via skipenes egne 
ramper også i fremtiden.  
   
I referatet fra møtet 2. september 2015 heter det også at Tromsø havn gjennom havneloven er 
pålagt å se til at passasjerenes sikkerhet er ivaretatt. Det er for så vidt riktig at havnen har visse 
plikter etter havneloven § 41, men en slik plikt har havnen hatt i årtier. Det har ikke blitt innført 
nye krav nå som kan brukes som hjemmel til å pålegge Hurtigrutens passasjerer å bruke en ny 
havneterminal eller å bygge om skipene for å kunne bruke en passasjertube. Sikkerheten for 
passasjerene er allerede godt ivaretatt i alle havner langs kysten uten slike tilleggsfasiliteter, og 
dette er også tilfellet i Tromsø.  
 
Havnen kan heller ikke direkte eller indirekte pålegge Hurtigruten å bruke fordyrende 
tilleggstjenester de ikke ønsker å bruke. Havnens mottaksplikt etter havneloven § 39 er i praksis 
absolutt for nyttetrafikk. Både avtaleretten, forvaltningsretten og konkurranseretten vil være til 
hinder for et krav fra havnen om (i) betaling for fordyrende tilleggstjenester som et anløpende skip 
ikke ønsker, eller (ii) bruk av slike fordyrende tilleggstjenester som vilkår for at havnen skal 
etterleve mottaksplikten.  
 
Hurtigruten legger derfor til grunn at havnens planlegging i tiden fremover skjer uten fasiliteter 
som vil virke fordyrende for Hurtigruten og deres passasjerer. 
 
Hurtigruten benytter anledningen til å gjenta ønsket om at havnen rydder opp i de feil Hurtigruten 
mener foreligger i havnens selvkostregnskaper for anløpsavgiften. Saken er som kjent klaget inn 
for Kystverket, men havnen har plikt til å rette feilene uavhengig av dette.  
 
I tillegg ønsker Hurtigruten at havnen reduserer kaivederlagene. Vi viser til det som tidligere er 
kommunisert om dette, herunder at Hurtigruten mener havnen ikke lovlig kan kreve kaileie for 
24 timer ved korte anløp og heller ikke for 48 timer ved to korte anløp innenfor samme døgn.   
 
Hurtigruten gjentar også ønsket om å diskutere en fastprisavtale med Tromsø Havn. Hurtigruten vil 
i den forbindelse kunne vurdere om det kunne være økonomisk forsvarlig for selskapet å leie 
venterom eller andre fasiliteter som en del av en slik avtale. Det er tidligere anført fra enkelthavner 
og fra havnenes interesseorganisasjoner at en havn ikke kan inngå en slik fastprisavtale. 
NHO Sjøfart har nylig innhentet en juridisk vurdering fra en professor Arnesen ved Universitetet i 
Oslo som bekrefter at det er «udiskutabelt» at havnen kan inngå slike avtaler med Hurtigruten. Det 
er derfor ingen juridiske hindringer for en slik avtale, og Hurtigruten vil foreslå at partene møtes så 
raskt som mulig for å diskutere dette. 
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Vi ser frem til å høre fra dere.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Nordisk Legal Services 
 
 
 
Mats E. Sæther 
Advokat 



     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 

Telefon  77 66 18 50 

  
 
 

Nordic Legal Services V/Morten E.Sæter 
Postboks 3033, Elisenberg 
 
0207 Oslo 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: 

 
 

Saksbehandler direkte: Dato: 

14/134 - 1988/15 
PROPA Q70 

20141028 mes HPE / 77 66 18 54 
halvar.pettersen@tromso.havn.no 

07.12.2015 

  

 

VEDRØRENDE NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET OG FORHOLDET TIL 

HURTIGRUTEN 

1. Bakgrunn 
Det vises til Deres brev av 19. november vedrørende ny havneterminal på Prostneset og hurtigrutens 

holdning til dette temaet. 

 

Tromsø Havn er av Tromsø kommune og Troms fylkeskommune gitt i oppdrag å etablere en ny 

passasjerterminal på Prostneset for å betjene de reisende med Hurtigrutene og Hurtigbåtene. I tillegg til 

denne gruppen skal også de reisende med distrikts-bussene betjenes. Det skal også legges opp til 

servicefunksjoner og andre kommersielle aktiviteter for å betjene de reisende og byens befolkning for 

øvrig. En av hovedhensiktene med de kommersielle aktivitetene er å redusere kostnadene for 

sjøtransporten, herunder også hurtigruten. 

2. Redegjørelse 
Hurtigruten og Tromsø Havn har hatt tilholdssted, og vært eier av samme bygg i ca 40 år. Partene 

valgte i 2013 å selge bygget. Hurtigruten valgte å flytte ut mens Tromsø Havn forblir i bygget inntil 

den nye terminalen på Prostneset står ferdig. De ulike direktørene i Hurtigruten og havnedirektøren har 

hvert år hatt jevnlige møter, og som sådan vært vell kjent med både utfordringer og planer for 

utviklingen. Dette var som kjent også tilfellet fram til årsskiftet 2013/2014. 

     

Det bør være vell kjent at havnene har ansvaret for å legge til rette for sikker og effektiv håndtering av 

alle typer fartøyer, og da særlig fartøyer som frakter både passasjerer og gods.  

Det har dessverre opp gjennom årene vært flere ulykker, og beklageligvis også dødsfall på personer 

som har vært passasjerer på hurtigrutene. Tromsø Havn tar derfor ansvaret med å sikre at det ikke 

inntreffer noen form for ulykker på høyeste alvor.  
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Oppgaven med å etablere passasjerterminalen på Prostneset har en forholdsvis lang for-historie, men 

de ulike løsninger hva gjelder å sikre en hensiktsmessig innretning for hurtigrutene, har vært diskutert 

med de ulike hurtigrutedirektørene gjentatte ganger. I disse diskusjonene har det vært hurtigrutene selv 

som har introdusert en løsning med gangbro fra skipene og inn i terminalen. Etter de samtalene en har 

hatt med representanter fra hurtigrutene i løpet av det siste året har Tromsø Havn kommet fram til en 

annen løsning som ivaretar passasjerenes sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Løsningen er fortsatt å 

forhindre at passasjerene kommer inn i områder hvor det skjer lastehåndtering, eller der hvor 

godsbilene opererer. 

Lovpålagte oppgaver og myndighetspålegg må både havnene og transportørene forholde seg til, så også 

i dette tilfellet. 

 

Når det gjelder hurtigrutenes behov for kommersielle arealer inne i selve terminalen, så er dette et 

behov som tidligere har vært innmeldt fra Hurtigruten. Det registreres imidlertid at dette behovet nå 

frafalles. Det er imidlertid avsatt et mindre areal i terminalen for å sluse passasjerene trygt ut i byen 

eller til ventende busser. 

Forholdet til Hurtigruten og passasjerene er godt ivaretatt gjennom utformingen av passasjerterminalen 

på Prostneset, og det vil ikke bli etablert en egen gangbro fra fartøyene og inn i terminalen. 

3. Infrastruktur og kostnader 
Hurtigrutene har stadig utviklet sin flåte fra å operere de tradisjonelle gamle fartøyene på ca 2500 BRT, 

til nå å operere fartøyer på opp mot 16 200 BRT. Havnene har derfor vært nødt til å tilpasse 

infrastrukturen i takt med utviklingen også for denne fartøygruppen. 

Tromsø Havn har siden 2010 investert ca kr 240 mill i nye kaier med tilhørende infrastruktur på 

Prostneset. Selv om ikke hele investeringen kan relateres til tilretteleggelse for hurtigrutene, vil nok en 

betydelig andel av investeringen kunne henføres til denne fartøygruppen.   

Det har vært viktig for Tromsø Havn å behandle alle kundene på en likeverdig måte, og ikke gi noen 

større økonomiske belastninger enn andre, ei heller gi noen grupper fordeler som de øvrige kundene 

ikke kan nyte godt av. Tromsø Havn har derfor, i likhet med øvrige havner, et kostnadsnivå som 

reflekterer utviklingen knyttet til investering og drift av havneanleggene.  

 

Det nevnes i Deres brev at Hurtigruten ber oss «rydde opp i de feil som foreligger i selvkostregnskapet 

for anløpsavgiften». Her viser jeg til det materialet som er oversendt, og antar at dette er gjennomgått 

på en behørig måte. Videre ønsker man fra Hurtigrutens side at Tromsø Havn skal redusere kai-

vederlagene. Til dette har jeg for så vidt ingen ytterlige kommentarer enn det som er nevnt ovenfor. 

Dersom Hurtigruten ønsker en avtale basert på fastpris, så er det ingen ting til hinder for det. Tromsø 

Havn har i dag kunder som har en slik ordning, og denne reguleres i samsvar med de normale 

prisjusteringene som gjøres hvert år. 

Hurtigruten er velkommen til å diskutere både dette og andre forhold som berører de praktiske og 

forretningsmessige forholdene mellom Tromsø Havn og Hurtigruten. 
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4. Oppsummering 
Hurtigrutens fartøyer vil bli betjent på lik linje med andre fartøystyper som anløper Tromsø, og 

passasjerene vil bli håndtert på en forsvarlig og sikker måte både ved ankomst og avgang. Det er et 

overordnet mål for Tromsø Havn å ivareta alles sikkerhet samt påse at nasjonale og internasjonale 

føringer implementeres på en hensiktsmessig måte.  

Når det gjelder anløpsavgiften og kai-vederlagene, så ønsker jeg ikke å kommentere dette nærmere ut 

over det som er nevnt ovenfor. Hurtigruten har sine lokaler ca 250 meter fra våre kontorer, og er 

velkommen til når som helst å diskutere forhold av både operasjonell og økonomisk karakter. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 

 

 

 

 

Kopi til:  

 

Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 6, 6025 ÅLESUND 

KS Bedrift v/ Frode LauareidPostboks 1378 Vika, 0114 OSLO 

 



Fra: Laukvik Bygdelag [laukvik.bygdelag@gmail.com]
Til: Postmottak - Tromsø Havn [/O=TROMSO 
HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=Postmottak]
Kopi: eivindevanger@outlook.com [eivindevanger@outlook.com]; capteinar@gmail.com 
[capteinar@gmail.com]; gitobj@gmail.com [gitobj@gmail.com]; postmottak@tromso.kommune.no 
[postmottak@tromso.kommune.no]
Sendt: 16.11.2015 21:24:16
Emne: Bekymringsmelding Laukvik Kai
Vedlegg: logo_ny.gif

Etter flere henvendelser og bekymringsmelding til Tromsø kommune om utbedring av Laukvik Kai 
ser vi oss nødt til å sende bekymringsmelding til deres selskap Tromsø Havn KF som 
tilsynsmyndighet. 

Den eldste delen av kaia med venterom er falleferdig og står i fare for å rase i sjøen noe som kan 
være til fare for mennesker og miljø. 

Deler av dekke, strø og skråavstiving på den nyeste delen av kaia er råtne og må byttes. Fergen 
sluttet å anløpe kaia høsten 2013 av den grunn, og det ser ikke ut til at kommunen har til hensikt å 
utføre utbedringer. Kaia har også vært påført skader av nyferga Vengsøy som ikke er egnet for 
sambandet. Saken har vært omtalt i media tidligere. 

Laukvik Bygdelag ber om tilbakemelding i saken.

Med hilsen
Laukvik Bygdelag

Atle Hansen
Leder
Tlf. 90728418

Videresendt melding:

Fra: Atle Hansen <laukvik.bygdelag@gmail.com>
Dato: 3. oktober 2015 17:13:27 CEST
Til: "postmottak@tromso.kommune.no" <postmottak@tromso.kommune.no>
Kopi: "adm@tromso.havn.no" <adm@tromso.havn.no>, "eivindevanger@outlook.com" 
<eivindevanger@outlook.com>, Gitte Eriksen <gitobj@gmail.com>, 
"capteinar@gmail.com" <capteinar@gmail.com>, Ann-Sissel Enoksen 
<annsissel99@gmail.com>, "oyvind.hilmarsen@tromso.kommune.no" 
<oyvind.hilmarsen@tromso.kommune.no>, "rolleiv.o.lind@tromso.kommune.no" 
<rolleiv.o.lind@tromso.kommune.no>, "kristin.roymo@tromso.kommune.no" 
<kristin.roymo@tromso.kommune.no>, "jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no" 
<jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no>, "fri-fo@online.no" <fri-fo@online.no>
Emne: Fwd: Laukvik Kai

Sak nr. tel:13/05517-003

Viser til deres svar i epost under vedrørende krav om utbedring av Laukvik 
kai med referat fra møte mellom Troms Fylkestrafikk, Tromsø kommune og 
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representanter fra Laukvik.

Referat fra møte gir ikke svar på om kommunen som eier vil utbedre kaien og vi ber 
derfor på nytt om svar på krav om utbedring. Vi ber også om at denne epost registreres 
som bekymringsmelding da den eldste delen av kaien nå er er i så dårlig stand at det kan 
føre til sammenbrudd noe som være til fare for både mennesker og miljø. 

Vi håper fortsatt på en positiv løsning da kaien og fergen er vår eneste form for 
samferdsel.

Mvh
Styret i Laukvik Bygdelag

Atle Hansen 
Leder

Den tirsdag 15. september 2015 skrev Johansen, Roald 
<roald.johansen@tromso.kommune.no> følgende:

Hei.

Jeg viser til din e-post av 11. september og legger ved kopi av referat fra møte mellom 
Troms fylkestrafikk, Tromsø kommune og representanter fra Laukvik bygdelag. 

Med vennlig hilsen

Roald Johansen
Rådgiver/Vegforvalter
Park og veg

Tlf: 908 21 399 | 77 79 11 59
roald.johansen@tromso.kommune.no
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Fra: Randi Thørring [/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=HAVNE/CN=RECIPIENTS/CN=RTH]
Til: Jorunn Riise [/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=jri]
Kopi:
Sendt: 03.12.2015 12:31:32
Emne: VS: Kai i Laukvika - mail 1
Vedlegg: IMG_2589.jpg; IMG_2590.jpg; IMG_2591.jpg; IMG_2592.jpg; IMG_2593.jpg; 
IMG_2594.jpg; IMG_2543.jpg; IMG_2544.jpg; IMG_2545.jpg; IMG_2546.jpg; IMG_2547.jpg; 
IMG_2548.jpg; IMG_2549.jpg; IMG_2550.jpg; IMG_2551.jpg; IMG_2552.jpg; IMG_2553.jpg; 
IMG_2554.jpg; IMG_2555.jpg; IMG_2556.jpg; IMG_2557.jpg; IMG_2558.jpg; IMG_2559.jpg; 
IMG_2560.jpg; IMG_2561.jpg; IMG_2562.jpg; IMG_2563.jpg; IMG_2564.jpg; IMG_2565.jpg; 
IMG_2566.jpg; IMG_2567.jpg; IMG_2568.jpg; IMG_2569.jpg; IMG_2570.jpg; IMG_2571.jpg; 
IMG_2572.jpg; IMG_2573.jpg; IMG_2574.jpg; IMG_2575.jpg; IMG_2576.jpg; IMG_2577.jpg

Til Esa

Fra: Knut-Ivar Bendiksen 
Sendt: 3. desember 2015 12:25
Til: Halvar Pettersen
Kopi: Randi Thørring
Emne: VS: Kai i Laukvika - mail 1

Hei,

Vi var ute i Laukvika i går formiddag, Eirik og Tom-Eirik på befaring. Kaien er vurdert i en slik tilstand at den ble 
stengt.

Det er satt opp 10 skilt totalt med teksten: «Kaien er stengt for all ferdsel!        - Tromsø Kommune». Det er 
også satt opp sperreband ved entring av kai fra landsiden og ved bakkant av kai.
Skiltene er satt opp ved kaifront, på kaiskur og ved gangbru ut til kai (se bilder)

Dette etter avtale med Roald Johansen i Tromsø Kommune, ref samtale 1/12. Roald Johansen ringte også 2/12 
mg for å bekrefte at dette skulle utføres.

For øvrig så det ut som at kaien var i dårlig forfatning:
- Hele kaien «tilter» mot land
- Kaifront er skjev
- Hull i kaidekket
- Flere nedsigninger i kaidekket og gangbru fra kai til land

Resten av bildene følger i mail 2

Med vennlig hilsen                                                       
Knut-Ivar Bendiksen
Driftssjef
Tlf.:    77 66 18 66
Fax:    77 67 02 62                                                
Mobil:  91 69 29 12
Email: kbe@tromso.havn.no
Web:    www.tromso.havn.no
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Fra: Johansen, Roald [roald.johansen@tromso.kommune.no]
Til: 'laukvik.bygdelag@gmail.com' [laukvik.bygdelag@gmail.com]
Kopi: Postmottak - Tromsø Havn [/O=TROMSO 
HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=Postmottak]; Gulldahl, Gudrun 
[Gudrun.Gulldahl@tromso.kommune.no]; Gjertsen, Håkon Waage 
[hakon.waage.gjertsen@tromso.kommune.no]; Moe, Stig Tore 
[stig.tore.moe@tromso.kommune.no]; Andreassen, Dag Ivar 
[Dag.Ivar.Andreassen@tromso.kommune.no]; Pedersen, Leif Harald 
[Leif.Harald.Pedersen@tromso.kommune.no]
Sendt: 02.12.2015 09:33:35
Emne: Laukvik kai
Vedlegg: logo_ny.gif

Hei.

Jeg viser til deres henvendelser og bekymringsmeldinger av 11. september, 3. oktober, 4. 
november, 16. november og 25. november. 

Tromsø kommune takker for deres henvendelser og tar deres bekymringer på ytterste alvor. Da 
vi ser at det kan være forbundet med fare å bruke deler av kaia har vi etter å ha konferert med 
tilsynsmyndighet Tromsø havn valgt å stenge kaia for all ferdsel. (Tromsø Havn vil i dag, 
onsdag 2. desember, dra til Laukvik og sperre av kaia) Kaia vil forbli stengt inntil vi får bevilget 
midler til å få kaia revet og fjernet. 

Håper at dette var klargjørende med hensyn til hva Tromsø kommune vil foreta seg med kaia.

Vi takker igjen for deres henvendelser.

Med vennlig hilsen

Roald Johansen
Rådgiver/Vegforvalter
Park og veg

Tlf: 908 21 399 | 77 79 11 59
roald.johansen@tromso.kommune.no
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Tromsø Havn  Sak  38/15 
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MØTEDATOER 2016 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/219   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/15 Tromsø Havnestyre 17.12.2015 

 

 
Forslag til møtedatoer for 2016. 
28. januar 
25. februar 
31. mars 
28. april 
26. mai 
23. juni 
25. august 
29. september 
27. oktober 
24. november 
15. desember 
 
Starttidspunkt kl 14:00. 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2016: 
28. januar 
25. februar 
31. mars 
28. april 
26. mai 
23. juni 
25. august 
29. september 
27. oktober 
24. november 
15. desember 
 
Starttidspunkt kl 14:00. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn  Sak  39/15 
 

Side 5 av 6   

ORDENSFORSKRIFT TROMSØ HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Bjørgan Arkiv: P00 &00  

Arkivsaksnr.: 15/222   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/15 Tromsø Havnestyre 17.12.2015 

 
Bakgrunn: 
I tilknytning til implementeringen av ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1 januar 
2010, fikk Kystverket i oppdrag å utarbeide ny ordensforskrift for havnene. De nye 
ordensforskriftene er fastsatt for bruk i havnene, og erstatter tidligere forskrift som er 
fastsatt i medhold av tidligere havnelov. De nye forskriftene er hjemlet i forskrifter om 
orden i og bruk av farvann og havner nr. 1040 2. januar 2012. Tromsø Havn KF skal 
derfor fastsette nye ordensforskrifter gjeldende for kommunens sjøområder.  Forskriftene 
skal tre i kraft 1. Januar 2016 
 
Drøfting: 
Formål med de nye ordensforskriftene er å forenkle formalforskriftene i havnene. Flere av 
bestemmelsene i de gamle forskriftene dekkes nå av kapittel 4 om tillatelse og krav til 
tiltak mv. i havne- og farvannsloven.  Det følger av ot.prp. nr.75 (2007-2008) om lov om 
havner og farvann at ordensforskriftene ikke skal benyttes der loven kan brukes. 
Dobbeltregulering skal unngås, og forhold som er regulert andre steder er tatt ut av de 
nye forskriftene. 
Forhold som kan reguleres ut i fra privatrettslige bestemmelser er tatt ut av 
ordensforskriftene, og kan fastsettes av Tromsø Havn KF i et eget havnereglement.  
 
Den nye malen for ordensforskrifter tar også ut deler av det fastsatte regelverket i den 
tidligere ordensforskriften.  Deler av det regelverket som tas ut er viktig både for Tromsø 
Havn KF og havnens brukere, og vil derfor være gjenstand for en gjennomgang og 
eventuelt implementert i et eget havnereglement. 
§ 10 i ordensforskriften skal ikke benyttes, og ny ordensforskrift kan derfor behandles i 
havnestyret uten å sendes til Kystverket for godkjennelse eller legges ut på høring. 
Forskriftene skal imidlertid kunngjøres i Lovdata. 
 
Konklusjon: 
Forslag til ny ordensforskrift er utformet i henhold til den nye malen, og vil kunne 
implementeres fra 1. januar 2016.  
Gjennomgang av andre bestemmelser som skal dekke øvrig regelverk og privatrettslige 
forhold vil utformes gjennom et eget havnereglement og forelegges havnestyret på et 
senere tidspunkt. 
 
Vedlegg: 
Ordensforskrifter for Tromsø Havn KF 

 

Innstilling: 
A.       Havnestyret godkjenner forslaget til nye ordensforskrifter for Tromsø Havn                    

B.       Forskriftene kunngjøres i Lovdata og på Tromsø Havns hjemmeside, og trer i       

kraft 01. januar 2016. 

 

 

   Halvar Pettersen 

havnedirektør 



  

 
 

 

 

Forskrift om bruk av og orden i 

havner og farvann for Tromsø 
Havn KF 
 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havn KF (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om 

havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd, jf. forskrift 2. november 2012 nr.1040 

om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og 

havner § 3 første ledd. 
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1. § 1 Formål 
 

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta 

hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og 

forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. 

 

2. § 2 Virkeområde  
 

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Tromsø kommune. 

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner 

fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1. 

3. § 3 Krav ved opphold i havnen og ved kai 
 

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet 

skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under 

manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker 

skade. 

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre 

fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig 

sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til 

unødig sjenanse for havnevirksomheten. 

Tromsø Havn KF kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom 

det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 

 

4. § 4 Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, 
oppankring og flytting  
 

Tromsø Havn KF kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette 

er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Tromsø Havn KF kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Tromsø Havn KF kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 

 

5. § 5 Plikt til å varsle om skade 
 

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest 

mulig melde fra til Tromsø Havn KF om skaden. 
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6. § 6 Krav om tillatelse for å dykke 
 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Tromsø Havn KF: 

a) All dykking i, eller i nærheten av hovedleder, bi-leder og ved kaianlegg i området fra linjen 

mellom Tisnes (N69°36'11,1" / E018°50'17,2") – Solligården (N69°35'59,6" / E018°56'0,2") i 

sør, til linjen mellom Hansneset Lykt (N69°46'25,4" / E019°03'14,7") – Åsneset (N69°45'43,5" 

/ E019°11'43,9") 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel 

gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen. 

 

7. § 7 Luftfartøy 

 

8. § 8 Krav ved passering  
 

9. § 9 Forbud mot snøtømming 
 

Det er forbudt å tømme snø i 

a) Mellom nordre og søndre jete på Tromsøya 

b) På alle Tromsø Havn KFs kaier og arealer 

 

10. § 10 Andre reguleringer 
 

11. § 11 Unntak i særlige tilfeller 
 

Tromsø Havn KF kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10. 

 

12. § 12 Reaksjonsmidler og straff 
 

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av 

den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. 

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 

17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62. 
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13. § 13 Ikrafttredelse 
 

Forskriften trer i kraft 1. Januar 2016 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. September 2010 om orden i og bruk av 

farvann og havner i Tromsø kommune, Troms fylke 

 




