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Frid Einarsdottir Fossbakk
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Sak 29/15

Tromsø Havn

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 1. OKTOBER 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
15/180

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
29/15
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2015

Møteprotokoll fra møtet 01.10.2015 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.10.2015 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL
Tromsø Havnestyre
Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 - 15:20

Til stede på møtet
Medlemmer:

Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Grete Wilsgaard,
Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og
talerett:
Forfall:

Kristin Røymo

Fra adm.:

Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring

Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent
Orienteringssak:
Status Tromsø Havn KF

Grete Wilsgaard forlot møtet under orienteringssaken.

SAKSLISTE
Saksnr.
27/15
28/15

Arkivsaksnr.
Tittel
15/126
PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015
15/150
ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 - TROMSØ HAVN KF
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27/15
PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015
Havnedirektørens innstilling:
Møteprotokoll fra 25.06.2015 godkjennes.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra 25.06.2015 godkjennes.

28/15
ØKONOMIRAPPORT PR . 30. JUNI 2015 - TROMSØ HAVN KF
Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF
pr. 30. juni 2015 til orientering.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF
pr. 30. juni 2015 til orientering.

Orienteringssak: Status Tromsø Havn KF
Havnedirektøren oppsummerte hva Tromsø Havn og styret har vedtatt og utført de siste
4 årene.
Havnedirektøren orienterte også om status per i dag.

Møtet slutt kl 15:20
Tromsø, 01.10.2015

Frid Einarsdotter Fossbakk
Styreleder
Aashild Forseth
Referent
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Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som
ble bestemt på møtet.

Jan Blomseth

Sett: Kristin Røymo

Grete Wilsgaard

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen
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Tromsø Havn
REFERATSAK - HAVNESTYREMØTE 29.10.2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jorunn Riise
15/193

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
30/15
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2015

E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert 03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak: E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert
03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI, til orientering,

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Fra: Atle Hansen [laukvik.bygdelag@gmail.com]
Til: postmottak@tromso.kommune.no [postmottak@tromso.kommune.no]
Kopi: Postmottak - Tromsø Havn [/O=TROMSO
HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=Postmottak]; 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 Røymo
[/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Contactc4a01fa7];
jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no [jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no]; Frid
Einarsdotter Fossbakk [/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frid
Einarsdotter Fossbakkdaf]
Sendt: 03.10.2015 17:13:29
Emne: Fwd: Laukvik Kai
Vedlegg: logo_ny.gif

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 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

Sak 31/15

Tromsø Havn

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2016 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
15/87

Saksnr.: Utvalg
31/15
Tromsø Havnestyre

Arkiv: 151

Møtedato
29.10.2015

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for Tromsø Havn KF
for 2016 samt forslag til økonomiplan for perioden 2017 – 2019.
Saksopplysninger:
Det er utarbeidet egen trykksak for økonomiplan, drift og investeringsbudsjett
som følger vedlagt denne sak. Havnestyret innstiller budsjett for kommunestyret
som endelig vedtar budsjett og økonomiplan.
Det vises til kapitel 4.2.1, side 14, tiltak 1a «Prostneset havneterminal, Bygg B
med tilhørende infrastruktur». Saken er tidligere behandlet i havnestyret under
sak 16/15 og i kommunestyret under sak 114/15.
Vedtak i begge saker følger vedlagt, ref. vedlegg 5.7og 5.8.
Vedlegg:
Egen trykksak for årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019.

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 .
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.
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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.
For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur
gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
REGULERING AV DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
15/149

Saksnr.: Utvalg
32/15
Tromsø Havnestyre

Arkiv: 153

Møtedato
29.10.2015

Innledning
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til regulering av drifts- og
investeringsbudsjett for 2015.
Vedlegg: Forslag til regulering av drifts- og investeringsbudsjett for 2015 legges
frem i eget dokument.

Driftsbudsjett
Driftsinntekter
Netto nedgang av driftsinntekter er totalt på kr 3.461.000,-.
Nedgang i driftsinntektene er knyttet til tjeneste- og logistikkleveranse med
kr 5.500.000,-.
Økning i øvrige driftsinntekter er estimert til k 2.039.000,- og knytter seg i
hovedsak til vare- og tjenestevederlag samt leieinntekter parkering.
Driftskostnader
Netto nedgang i driftskostnader er totalt på kr 1.130.000,-.
Den største reduksjonen gjelder postene reparasjon og vedlikehold samt
avskrivninger.
For øvrig er det små justeringer (mindre- mer kostnader) på de øvrige postene.
Finansposter
Finansinntekter er redusert med kr 250.000,-. Dette skyldes lavere rente i
markedet på lån som igjen medfører lavere rente på bankinnskudd og
fondsplassering.
Mottatt avdrag lån
Prostneset Utvikling AS har innfridd tidligere lån pålydende kr 750.000,-.
Finanskostnader
Netto reduksjon i rentekostnader er på kr 3.000.000,-. Dette skyldes at det er
lagt til grunn en rente på 3,0 % ved budsjetteringen. Det reelle rentenivået for
NIBOR 3 måneder har for de første 9 månedene vært på 1,8 % inklusiv margin.
De fastrente avtalene som er inngått i 2015 ligger også godt under
budsjettrenta.
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Utlån
Prostneset Utvikling AS har fått innvilget nytt lån pålydende kr 1.500.000,-.
Saken er fremmet for havnestyret under sak 22/15, og ble enstemmig vedtatt.
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk per 31.12.2014 er på
kr 8.883.066,-.
Disponering av mindreforbruket ble behandlet ved regnskapsavleggelsen for
2014. Det vises til havnestyresak 10/15 og kommunestyresak 110/15.
 Vedtatt avsetning til disposisjonsfond kr 8.883.066,Avsetning til disposisjonsfond:
Det foreslås at kr 8.977.066,- avsettes til disposisjonsfond.

Investeringsbudsjett
Kun endringer kommenteres.
Tiltak nr. 1a Prostneset – Gul bygget
Det har vært nødvendig å forskjønne bygget på Sør-Jeteen. Valget ble
«utsmykking» i form av «gatekunst».
Påkostningen er estimert til kr 510.000,-.
Tiltak nr. 1b Prostneset – havnterminalen - forprosjekt
Grunnet endring i framdrift knyttet til forprosjektet, og med det forskyvning i
arbeidet fra 2014 til 2015 økes budsjettrammen for 2015 med kr 7.000.000,-.
Totale kostnader er estimert til kr 15.000.000,-.
Tiltak nr. 1b Prostneset – havneterminalen - hovedprosjekt
Utbygging av havneterminal, Bygg B og tilhørende infrastruktur er vedtatt i
havnestyret under sak 16/15 og i kommunestyret under sak 114/15 med en total
ramme på kr 400.000.000,-.
Før bygging kan iverksettes er det nødvendig å gjennomføre forhåndsbelastning
på deler av området.
Kostnaden er estimert til kr 7.000.000,-.
Start tidspunktet for bygging er anslått til januar 2016.
Tiltak nr. 1d Prostneset – Ren Sentrumshavn - miljø
Tromsø kommune ved Tromsø Havn har fått pålegg fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling om opprydding i forurenset grunn av eiendommen ved
Skipsverftet, Nordjeteen.
Kostnaden er estimert til kr 600.000,-.
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Tiltak nr. 1e Domuskaia
I forbindelse med ferdigstillelse og overtakelse av Domuskaia er det påkrevd
etablering av kaibelysning.
Utgiften til kaibelysning er estimert til kr 210.000,-.
Tromsø Havns sin andel av kaikostnaden ved ferdigstillelse og overtakelse er på
kr 12.000.000,-.
Totale kostnader er estimert til kr 12.210.000,-.
Tiltak nr. 1g Indre havn – brygge- gangvei - forskjønning
Arbeidet med etablering av nye brygger, gangveier og forskjønning er påbegynt
og noe framskyndet i tid. Ferdigstillelse er mai 2016.
Tiltaket har en total ramme på kr 12.100.000,-.
Budsjettrammen for 2015 økes til totalt kr 7.500.000,-.
Tiltak nr. 2a Breivika – Cruisetelt
For å bedre cruisesegmentet har det vært påkrevd å anskaffe «telt» for å
tilfredsstille behovet til passasjerene.
Kostnaden er estimert til kr 295.000,-.
Tiltak nr. 2b Breivika – Sikkerhetstiltak - restrukturering
Etter kontroll fra ESA og Kystverket ble det nødvendig å foreta en revidering av
nåværende ISPS regime. Arbeidet ble påbegynt i 2014, og skulle etter planen
ferdigstilles i 2014.
Tiltaket har en totalramme på kr 4.000.000,-.
Det har vært noe etterslep, og arbeidet blir ikke ferdigstilt før i 2015.
Kostnaden er estimert til kr 350.000,-.
Tiltak nr. 2c Breivika - Utfylling
For å imøtekomme og legge til rette for bedre utnyttelse av flytebrygge for
kunde, er det nødvendig å fylle ut området ytterligere.
Avtale om leie av areal og flytebrygge i forbindelsen med utfyllingen er signert
med kunde.
Kostnaden er estimert til kr 3.200.000,-.
Tiltak nr. 3a Breivika Nord – Teknisk infrastruktur
Tiltaket iverksettes ikke.
Tiltak nr. 3b Breivika Nord – Fylling- og overløpsledning
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot
fiskeri og de maritime servicenæringene. Arbeidet med planering og toppdekke til
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fyllingen ble påbegynt i 2014. Grunnet forskyvninger i framdriften ferdigstilles
arbeidet i 2015, inklusive rørarbeider for pumpestasjon.
Kostnaden er estimert til kr 4.600.000,-.

Tiltak nr. 4a Grøtsund – ISPS sikring (basesikring)
Tiltaket iverksettes ikke.
Tiltak nr. 4b Grøtsund - ISPS sikring
Arbeidet med ISPS sikring av området ble påbegynt i 2014, og skulle etter planen
ferdigstilles i 2014.
Tiltaket har en totalramme på kr 2.500.000,-.
Det har vært noe etterslep, og arbeidet blir ikke ferdigstilt før i 2015.
Kostnaden er estimert til kr 1.200.000,-.
Tiltak nr. 4c Grøtsund – Kai- og elektroarbeider
Grunner forskyvninger i forbindelse med overtakelsen har det påløpt kostnader
knyttet til prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse, samt utgifter knyttet til
belysning og anleggsbidrag til Troms Kraft. Dette arbeidet er gjennomført og
ferdigstilles i 2015.
Kostnaden er estimert til 1.400.000,-.
Tiltak nr. 4d Grøtsund – Areal, ved- og asfaltering
Grunnet forskyvninger i arbeidet ferdigstilles vegen ned til området i 2015.
Arbeidet ble påbegynt i 2014.
Overtakelse av nettanlegget er estimert til kr 700.000,Det er videre besluttet å gjennomføre asfaltering av vegen inne på
terminalområdet. Kostnaden til dette arbeidet er estimert til kr 7.000.000,-.
De totale kostnadene er estimert til kr 15.500.000,-.
Tiltak nr. 4e Grøtsund – Detalregulering – fase II
I forbindelse med mulig oppdrag ble arbeidet med detaljregulering påbegynt i
2014.
Da det foreløpig ikke er aktivitet på Grøtsund, er det videre arbeidet stoppet,
bortsett fra ferdigstilling av miljøkartleggingen.
Kostnaden er estimert til kr 775.000,-.
Tiltak nr. 4f Grøtsund – Riving/sanering bygg
I forbindelse med miljøkartleggingen som er blitt gjennomført, er det besluttet å
rive 5 bygninger for å frigjøre ytterligere areal samt å gjøre området mer
attraktivt for mulige kunder.
Det frigitte areal kan også brukes til eventuelt oppsett av servicebygg viss det
skulle bli aktuelt.
Kostnaden er estimert til kr 7.750.000,-.
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Tiltak nr. 4g Grøtsund – Arkeologiske utgravninger
Fase 3 ble påbegynt i 2014. Det pågikk da utearbeider, og det videre arbeidet vil
bli utført innendørs av UIT. Arbeidet skulle vært ferdigstilt i 2014.
Grunnet forsinkelser fra deres side vil dette arbeidet ikke bli ferdigstilt før i 2015.
De totale kostnadene er innenfor tidligere vedtatt budsjettramme på
kr 8.631.000,-.
Kostnaden er estimert til kr 1.000.000,-.
Tiltak nr. 5a Hjullaster
Tiltaket iverksettes ikke.
Tiltak nr. 5b WEB løsning
Lansering av ny web side skulle vært gjennomført i 2014. Arbeidet er blitt
forsinket, og siden vil bli lansert innen 2015.
Det er påløpt tilleggskostnader knyttet til utvidet funksjonalitet, og det er derfor
behov for å utvide budsjettrammen med kr 170.000,-.
Kostnaden er estimert til kr 300.000,-.
Avkorting tilskudd Grøtsund havneavsnitt – kai
Avkortingen er knyttet til kaiutbygging- og erosjonssikring.
Avkortingen i sluttutbetalingen er i henhold til tilsagnsvilkår i tilsagnsbrevet
TFK2013-016.
Finansieringen gjennom RDA II utgjorde kr 50.000.000,- som tilsa en
finansieringsandel på 39,2 % av søknadsberettiget beløp.
Opprinnelig budsjett var på kr 127.431.000,-, mens sluttkostnaden ble på
kr 122.873.602,-.
Avkortingen kr 1.833.548,- finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Den totale rammen for investeringsbudsjettet er økt fra
kr 38.180.000,- til kr 80.740.000,-.
Det er foretatt omdisponering av ubrukte lånemidler. Bruk av ubrukte
lånemidler økes fra kr 11.000.000,- til kr 69.073.548,-.

Innstilling:
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.
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Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert
investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elisabeth Arnesen
15/177

Saksnr.: Utvalg
33/15
Tromsø Havnestyre

Arkiv: 145

Møtedato
29.10.2015

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport for Tromsø Havn KF
pr. 31. august 2015.
Vedlegg: Regnskapsoppstilling pr. 31. august 2015.
Regnskapet gjenspeiler resultatene av de aktiviteter som til enhver tid foregår i
organisasjonen, og resultatrapportene er et godt verktøy for økonomistyringen
og måloppnåelsen i Tromsø Havn.

Driftsinntekter
Samlede driftsinntekter pr. 31.august 2015 var på 50,96 mill.kr. Dette er
0,85 mill.kr. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med fjoråret ligger
driftsinntektene over med 2,58 mill.kr.
Havnevederlag og avgifter

Inntekter fra havnederlag/avgifter ligger 2,02 mill.kr. under budsjett. Det er ikke
budsjettert med aktivitetsøkning i 2015. Inntekter fra havnederlag/avgifter er
0,40 mill.kr høyere i år enn for samme periode i fjor. Antall anløp (offentlig og
privat) viser en vekst på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor, mens
bruttotonnasjen viser en økning på 0,5%. Økningen i antall fartøy er størst ved
offentlige kaier, mens økning i tonnasjen er størst ved private kaier.
Varevederlag

Vareavgifter inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag ligger over budsjett med 0,62 mill.kr. Sammenlignet
med fjoråret ligger varevederlag over med 0,49 mill.kr.
Godsomslag viser en total nedgang på 27% sammenlignet med samme periode i
fjor. Mens offentlige kaier har hatt en økning på godsmengde på 48% har private
kaier hatt en nedgang på 35%.
Tjenestevederlag

Dette er tjenesteleveranser til skip i form av bl.a. strøm, renovasjon, sikkerhet
og utleie av arbeidskraft. Inntekter fra tjenestevederlag ligger under budsjett
med 0,94 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er inntekter fra tjenestevederlag
0,06 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor.
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Leieinntekter bygg/eiendom

Leieinntektene ligger omtrentlig som budsjettert. Sammenlignet med fjoråret er
leieinntektene 0,94 mill.kr. høyere enn for samme periode i fjor.
Leieinntekter parkering/småbåtplasser

Leieinntektene ligger omtrentlig som budsjettert.
Sammenlignet med fjoråret er leieinntektene 0,60 mill.kr. høyere i år enn for
samme periode i fjor. Dette skyldes delvis at parkeringsleie på 0,41 mill.kr. er
opparbeidet i 2014, men inntektsført i 2015.
Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter er på 1,61 mill.kr. Dette er refusjoner av ulik karakter.
Inntekten ligger over budsjett med 0,45 mill.kr.

Driftskostnader
Samlede driftskostnader pr. 31.august 2015 var på 25,86 mill.kr. Dette er
4,69 mill.kr. lavere enn budsjettert. Driftsutgiftene pr. 31.08. i år utgjør
50,78 % av inntektene mot 56,09 % for samme periode i fjor.
Varekostnad og fremmedytelser

Posten viser en kostnad 4,17 mill.kr. noe som er 0,44 mill.kr. under budsjett.
Lønn og sosiale kostnader

Personalkostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og annen
personalkostnad ligger 1,55 mill.kr. lavere enn budsjett. Av dette er 0,73 mill.kr.
avvik på pensjonspremie. Dette skyldes overgang til Tromsø Kommunale
Pensjonskasse. Reelle kostnader for 2015 vil først fremkomme ved mottak av
aktuarberegningen.
Andre driftskostnader

Andre driftskostnader ligger under budsjett med 2,71 mill.kr. Avviket består både
av mindre- og merforbruk på de ulike postene. Poster med vesentlig
mindreforbruk er vedlikeholdskostnader .

Finansposter
Finansinntekter

Finansinntektene ligger 0,09 mill.kr. under budsjett.
Mottatt avdrag lån

Prostneset Utvikling AS har innfridd tidligere lån pål. 0,75 mill.kr.
Avdrag

Avdrag på banklån er som budsjettert.
Utlån

Prostneset Utvikling AS har fått innvilget nytt lån pål. 1,50 mill.kr. Vedtatt i
Tromsø Havnestyre 28.05.2015 , sak 22/15.
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Finanskostnader

Finanskostnadene ligger under budsjett med 3,33 mill.kr. Dette skyldes at det er
lagt til grunn en rente på 3,00% ved budsjettering. Det reelle rentenivået for
NIBOR 3 måneder har for de første åtte månedene vært på 1,80% ( inklusiv
margin ) . I tillegg er det inngått fastrente-avtale på to lån med varighet i fem år
med effektiv rente 1,79%.

Driftsresultat
Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat på 12,32 mill.kr. Dette er
6,33 mill.kr. bedre enn det budsjetterte resultatet 5,99 mill.kr.

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
15/178

Arkiv: 251

Saksnr.: Utvalg
34/15
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2015

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. 31.08.2015 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. 31.08.2015 er på kr 104.545.000.
Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 2015 som følge av redusert nivå på
ubrukte lånemidler og bruk av fond.
Sammensetning av kortsiktig plasseringer
Type betegnelse
Bank
Driftskonto
Bank
Investeringskonto for ubrukte lånemidler og fond
Fond
Pluss Likviditet II

Beløp i kr
17.603.000
56.075.000
30.867.000

Nøkkeltall over bankplasseringer
Selskap
Nordea
Fondsforvaltning AS

Type plassering
Konsernkontosystem
Netting
Pluss Likviditet II

Vilkår
Nibor 3 md. – 0,10 %

Beløp i kr
73.678.000

Avkastning 1,70 %

30.867.000
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Lån og øvrige finansieringsavtaler
Nye låneopptak
Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2014 på kr 524.436.000
I forbindelse med utbyggingen på Prostneset er det fremmet egen sak knyttet til
finansiering av prosjektet. Tromsø kommunestyre vedtok under sak 114/15 blant annet
godkjenning av låneopptak på kr 400.000.000. Lånet vil bli tatt opp i 2016.
Sammensetning av lån og rentesikringskontrakter
Lånegjeld pr. 31.08.15
Låneinstitusjon
Beløp i kr
Nordea
46.168.000
Kommunalbanken
470.873.000

Lånegjeld pr. 31.12.14
Beløp i kr
47.652.000
476.784.000

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 til 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
1-5 år
0 år
0 år

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

Lånesaldo Pr. 31.08.15
Beløp i kr
21.143.000
55.229.000
100.000.000
221.394.000
70.856.000
48.419.000

Rentesikringsavtale pålydende kr 40.000.000 utløper 19.09.2016. Fast rente 4,05 %.

Langsiktige finansielle aktiva
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle
aktiva.

Oppsummering
Finansrapport pr. 31.08.2015 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement
gjeldende fra 26.11.2014.
Tromsø havnestyre rapporterer avvik på plassering av andeler i Pluss Likviditet II.
Innskudd pålydende kr 30.000.000 ble plassert oktober 2014. I henhold til
finansreglementet skal en plassering ikke stå over 6 måneder. 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.
Det er ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler.
I overkant av 85 % av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og
rentesikrings avtaler, noe som gjør at havna er godt rustet mot forventede renteøkninger
i fremtiden.
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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.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
FORRETNINGSBETINGELSE OG PRISER TROMSØ HAVN KF 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Heidi Johnsen
15/183

Arkiv: P01

Saksnr.: Utvalg
35/15
Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2015

Bakgrunn:
Ifølge Forvaltningsloven paragraf 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 pris- og forretningsbetingelsene for 2016
legges ut til høring da forslaget ikke inneholder vesentlige endringer med hensyn til
prisjusteringer og endring i tekst.
Drøfting:
Havnedirektøren foreslår at satsene i pris- og forretningsbetingelsene for 2016 i hovedsak
justeres for å dekke prisstigningen og kostnadsutviklingen.
Endringer som er utført i pris- og forretningsbetingelsene for 2016 er i hovedsak
tekstvask, korrektur, struktur, avsnitt og noen tilføyelser.
Oppsummering:
 Nytt: Kapittel 1.1 Definisjoner i forretningsbetingelsene
 Nytt: Kapittel 1.4 Innleide tjenester i forretningsbetingelsene
 Nytt: Kapittel 1.5 Regulering av priser og betalingsbetingelser
 Nytt: Kapittel: 3.5 Passasjervederlag i pris- og forretningsbetingelsene
 Tilføyelse: Punkt 3 under kapittel 1.4 Forsinkelsesrenter i forretningsbetingelsene
 Tilføyelse: Avsnitt kaibestilling i kapittel 3.1 Kaivederlag i forretningsbetingelsene.
 Tilføyelse: Lagt til punkter i kapittel 3.8 Vederlag for leie av areal i
forretningsbetingelsene
 Tilføyelse: Avsnitt tjenestebestilling under kapittel 6 Salg av tjenester i
forretningsbetingelsene.
 Tilføyelse: Avsnittene beregningsgrunnlag er lagt til i alle kapitlene som
omhandler avgift, gebyr og vederlag i forretningsbetingelsene.
Vedlegg:
Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF 2016
Prisliste Tromsø Havn KF 2016

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Forretningsbetingelser
for bruk av infrastruktur og tjenester
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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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Priser
for bruk av infrastruktur og tjenester
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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 fremkommer her, er disse samlet i
Forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som er tilgjengelige på www.tromso.havn.no

2. Anløpsavgift
Se tabell for kaivederlag, punkt 3,1. Minsteavgift pr. anløp kr 296,00. Sjøfly som lander i
havnen skal betale en anløpsavgift på kr 296,00 per landing.

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

Fartøystype

Pris

Minstepris fartøy

Fartøyer under 15 meter

270,00

Minstepris fartøy

Fartøyer mellom 15-30 meter

324,00

Minstepris fartøy

Fartøyer over 30 meter

541,00

Kaivederlag og anløpsavgift beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT), og
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

1,13

340,08

2,35

705,12

300-600

0,44

131,04

0,74

221,52

600-1 200

0,40

237,12

0,77

461,76

1 200-2 000

0,56

449,28

0,86

690,56

2 000-3 000

0,59

592,80

0,88

884,00

3 000-4 000

0,58

582,40

0,96

956,80

>4 000

0,51
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Øvrige skip
Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

0,96

287,04

1,20

358,80

301-600

0,83

249,60

1,09

327,60

601-2 000

0,34

480,48

0,92

1 281,28

2 001-5 000

0,62

1 872,00

0,98

2 932,80

5 001-10 000

0,67

3 328,00

0,88

4 420,00

10 001-20 000

0,66

6 552,00

0,75

7 488,00

20 001-30 000

0,54

5 408,00

0,48

4 784,00

>30 000

0,38

0,36

Offshore
Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

1,23

368,16

2,09

627,12

301-600

0,54

162,24

0,97

290,16

601-1 200

0,38

230,88

0,70

418,08

1 201-2 000

0,40

316,16

0,59

474,24

2 001-3 000

0,30

301,60

0,57

572,00

3 001-6 000

0,51

1 528,80

0,83

2 496,00

>6 000

0,72

1,13

Hurtigruta
Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-600

0,65

387,96

1,34

801,36

601-2 000

0,50

697,48

1,21

1 691,76

2 000-5 000

0,20

604,20

0,51

1 526,40

5 000-10 000

0,06

318,00

0,24

1 219,00

10 000-20 000

0,13

1 272,00

0,21

2 120,00

20 001-30 000

0,23

2 332,00

0,39

3 922,00

>30 000

0,21
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Cruise
Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-600

0,93

555,36

1,33

798,72

601-2 000

0,56

786,24

1,21

1 688,96

2 000-5 000

0,48

1 435,20

1,01

3 026,40

5 000-10 000

0,48

2 392,00

0,88

4 420,00

10 000-20 000

0,62

6 240,00

0,80

8 008,00

20 001-30 000

0,56

5 616,00

0,71

7 072,00

>30 000

0,37

0,36

Orlogsfartøy
Intervall BT

Anløpsavgift
Pris per BT

Kaivederlag

Pris per intervall

Pris per BT

Pris per intervall

0-300

1,19

355,68

2,45

736,32

300-600

0,45

134,16

0,79

237,12

600-1 200

0,43

255,84

0,81

486,72

1 200-2 000

0,59

474,24

0,92

732,16

2 000-3 000

0,62

624,00

0,93

925,60

3 000-4 000

0,61

613,60

1,01

1 008,80

>4 000

0,55

0,93

3.2 Vederlag for bruk av sjøområder
Beskrivelse

Pris

Fartøy som ankrer på reden

563,00 per døgn

Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller
andre konstruksjoner
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3.3 Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger
Flytebrygger gjestehavna
Beskrivelse

Pris

Kaivederlag tilsvarende minstepris inklusiv strøm, vann og
avfall.
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
Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende
per anløp/dag
Fartøy som driver sesongbetont passasjertrafikk per sesong 15.
mai til 15. september

270,00
225,00
168,00
112,00
2 104,00
7 035,00

Småbåtplasser ved Nordsjeteen og Nansenplass
Båsens
bredde

Pris per år

Båsens
bredde

Pris per år

Strøm
Pris per KWT

2,5 meter

5 589,00

4,5 meter

10 060,00

2,08

3 meter

6 706,00

5 meter

10 643,00

2,08

3,5 meter

7 823,00

5,5 meter

11 703,00

2,08

4,0 meter

8 942,00

6,0 meter

12 752,00

2,08

Langside
brygge 1 og 5

15 771,00

2,08
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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 nedenfor:
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)
26
Minsteavgift per forsendelse
27A
Container 20-25 fot
27B
Container 40 fot
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14,60 per tonn
16,80 per tonn
16,80 per tonn
107,10 per stk.
177,80 per stk.
14,60 per tonn
235,80 per stk.
414,20 per stk.
14,60 per tonn
16,80 per tonn
28,10 per tonn

8,10
213,20 per stk.
413,90 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 KFs fasiliteter.
Beskrivelse

Pris per passasjer

Passasjervederlag

9,50

3.6 Vederlag for landbasert transport
Terminalvederlag
Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell punkt 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)
Parkering utenfor festeområdet (per døgn)
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på
fastordning (per døgn)*
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten
fastordning (per døgn)

Pris
85,00
113,00
126,00
199,00
264,00

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

136,00

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

113,00

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

126,00

Særskilte avtaler per år/per bil

10 636,00

Parkering utenom anviste plasser (per døgn)

www.tromso.havn.no

Priser Tromsø Havn 2016

520,00

Side 8 av 15

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 Kranvederlag eksterne kranoperatører
Beskrivelse

Pris

Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time
Maks pris per døgn

314,00
3 074,00

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

314,00

Det skal varsles til Tromsø Havn KFv/ 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
3,50
13,80

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

16,00

Kjøretøy per døgn

28,50

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 % + 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 kjøretøybrikke

573,00

Utstedelsesgebyr for ID kort

294,00

Årlig leie for kjøretøybrikke

294,00

Årlig leie for ID kort

151,00

Årsgebyr LPR

162,00

Registreringsgebyr LPR

270,00
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4. Avfallsgebyr
Beskrivelse

Pris

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

589,00

Gebyr for sortert og usortert avfall per bruttotonn

0,35

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

589,00

Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall
Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall

76,00
1 024,00

Administrasjonsgebyr per bestilling og tømming
Charterbåter med Tromsø som basehavn per sesong
(15. mai til 15. september)

589,00
1 462,00

5. Saksbehandlingsgebyr
Beskrivelse

Pris

Beskrivelse 1 A

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

6 197,00

Beskrivelse 1B

Tiltak som enkel flytebrygge

4 337,00

Beskrivelse 2
Beskrivelse 3
Oppfølging av
tiltak

www.tromso.havn.no

Tiltak som i tillegg til saksbehandling
krever befaring
Forhåndskonferanse, gebyr
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6. Salg av tjenester
6.1 Ferskvann
Beskrivelse

Pris

Fylling av vann per tonn

27,20

Minstepris (10 tonn)

272,00

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

569,00

Utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

6.2 Strøm
Beskrivelse

Pris

Levering av strøm per kWT

2,08

Oppkopling av strøm i den ordinære arbeidstiden
Oppkopling utenom ordinær arbeidstid

569,00
Faktiske kostnader

Båtstrøm gjestebrygger (langtidsleie per måned)

294,00

Frysecontainer per døgn

218,00

Tankcontainer per døgn

294,00

6.3 Arbeidskraft
Beskrivelse

Pris

Ordinær timelønn (kl. 08.00-16.00)

569,00

Overtid 50 %

704,00

Overtid 100 %

846,00
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6.4 Hjullaster, feiemaskin og lastebil
Dag
Beskrivelse

Feiemaskin per time
Lastebil per time

Overtid 100 %

Pris

Pris

(kl. 08.00-16.00)
Pris

Hjullaster per time

Overtid 50 %

930,00

1077,00

1224,00

1077,00

1224,00

1372,00

812,00

954,00

1089,00

Minimum leie dagtid (kl.08.00–16.00) er 1 time. Minimum leie overtid er 3 timer (ved
utkalling utenom ordinær arbeidstid). Kjøretøyene leies ikke ut uten fører.

6.5 Havnebåt


Oppgitte priser er inkludert mannskap på 2 personer



Minimum leie dagtid (kl. 08.00–16.00) er 1 time. Minimum leie overtid er 3 timer
(ved utkalling utenom ordinær arbeidstid)

Beskrivelse

Pris

Mellom kl. 08.00-16.00 (dag) per time

2 061,00

Mellom kl. 16.00–08.00 (kveld/natt) per time

2 780,00
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6.6 Kran og containertruck


Oppgitte priser er inkludert fører



Minimum leie dagtid (kl. 08.00 – 16.00) er 1 time. Minimum leie overtid er 3
timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid)

6.6.1 Leie av kran


Oppstarts avgift for kran: kr 2066,00
Beskrivelse løft inntil 20 tonn for kran

Pris per time

Minsteberegning 1 time

1 884,00

Utenfor ordinær arbeidstid (kl. 16.00 – 08.00)

2 368,00

Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som
ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid

4 181,00

Beskrivelse løft over 20 tonn for kran

Pris per time

Minsteberegning 1 time

2 721,00

Utenfor ordinær arbeidstid (kl. 16.00 – 08.00)

3 208,00

Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som
ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid

5 017,00

For langvarig oppdrag

Pris avtales særskilt

Kapasitet og plassering for kran
Kran
Gottwald HMK 260-E
havnemobilkran

Sted
Breivika kai 25,
bakareal

Maks
40 tonn

Radius
meter/tonn
28 meter / 40 tonn
40 meter / 24 tonn

Priser for ventetid
Beskrivelse

Pris

Ventetid utenfor ordinær arbeidstid per time

859,00

Ventetid innenfor ordinær arbeidstid per time

669,00
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6.6.2

Leie av containertruck

Beskrivelse

Per time
(kl. 08.00-16.00)

Per time
(kl. 16.00-08.00)

Pris

Pris

For løft inntil 20 tonn

954,00

1 093,00

For løft inntil 30 tonn

1 419,00

1 697,00

For løft over 30 tonn

2 122,00

2 546,00

Kapasitet og plassering for containertruck
Containertruck

Sted

Kapasitet

Kalmar Reach Stacker
DRDF 450-65S5

Breivika kai 24 – 25, bakareal

45 tonn
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