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MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2015 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/67   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/15 Tromsø Havnestyre 30.04.2015 

 

 
Møteprotokoll fra møtet 26.03.2015 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 26.03.2015 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 26.03.2015 Tid: 14:00 - 15:05 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

 

Med møte og 

talerett: 

Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Kristin Røymo,  

Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen,  

Arnt Hansen 

 

 

Forfall: 

 

 

Morten Willumsen 

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: Godkjent 

  

 

   Orienteringssaker: 
1. Parsell Vervet Eiendom 

2. Prostneset utbygging 

 

 

Tillegg - informasjon: 
1. Endring vedtekter for Tromsø Havn KF 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

9/15 15/47   
 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 

26.02.2015  

 
10/15 15/4   

 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 
2014  

 
11/15 15/22   
 FINANSRAPPORT PR.  31. DESEMBER 2014 - TROMSØ HAVN KF  

 
12/15 13/46 Fortrolig Ofl §5a besk.instr.  

 FESTEAVTALE INTEGRALE (HEIDENREICH) OG TROMSØ HAVN 
KF - BREIVIKA  
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9/15  

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.02.2015  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Møteprotokoll fra 26.02.2015 godkjennes 
 

Behandling: 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra 26.02.2015 godkjennes 
 
  

10/15  

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2014  

 

Havnedirektørens innstilling: 
1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre 

med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2014. 

b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2014 kr 10 438 969,-avsettes til 

disposisjonsfond. 

 

Behandling: 
Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelser vil bli forelagt havnestyret til 

orientering når dette foreligger. 

 

Det ble opplyst at det var en feil i saksframlegget under innstilling til vedtak, jamfør 

punkt b. Beløp skal være kr 8 883 066,-. 

 

Medlem Grete Willsgaard foreslo nytt punkt: 

Havnestyret berømmer ledelsen og de ansatte for god økonomistyring. 

 
Votering:  Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

  Grete Willsgaards forslag ble enstemmig vedtatt.   

 

Vedtak: 
1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre 

med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2014. 

b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2014 kr 8 883 066,-avsettes til 

disposisjonsfond. 

c. Havnestyret berømmer ledelsen og de ansatte for god økonomistyring. 

 
  

11/15  
FINANSRAPPORT PR.  31. DESEMBER 2014 - TROMSØ HAVN KF  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2014 til orientering, og tilrår at 

finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 
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Finansrapport pr. 31.12.2014 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.12.2014 tas til orientering. 

Behandling: 
Det vises til saksframlegget avsnitt «innledning», 1. avsnitt. 

…kommunens midler erstattes  med havnekassens midler. 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2014 til orientering, og tilrår at 
finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 
Finansrapport pr. 31.12.2014 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.12.2014 tas til orientering. 

12/15 Fortrolig Ofl §5a besk.instr. 
FESTEAVTALE INTEGRALE (HEIDENREICH) OG TROMSØ HAVN KF - 
BREIVIKA  

Orienteringssaker: 

1. Parsell Vervet Eiendom

Havnedirektøren orienterte om status vedrørende miljøforurensingen knyttet til

området.

Vervet eiendom vil bli forelagt tilbud / intensjonsavtale for en mulig  overtakelse av

parsellen.

Saken vil da bli forelagt havnestyret.

2. Prostneset utbygging

Havnedirektøren orienterte om status i saken.

Tillegg - informasjon: 
1. Endring vedtekter for Tromsø Havn KF

Medlem Knut Werner Hansen informerte styret om at vedtektene til Tromsø Havn KF må

endres da begrepet utpekt havn ikke gjelder lenger.

Havnestyret ba administrasjonen om ny gjennomgang av vedtektene.
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Møtet slutt kl 15:05 

Tromsø, 26.03.2015 

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 Kristin Røymo  Grete Wilsgaard 

Sett: Morten Willumsen Knut Werner Hansen  Arnt Hansen 
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REFERATSAK TIL HAVNESTYRE MØTE 30. APRIL 2015 

Saksbehandler: Jorunn Riise Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 15/71 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/15 Tromsø Havnestyre 30.04.2015 

A. BREV FRA KOMREV NORD DATERT 8. APRIL 2015: «UTTALELSE OM
SÆRREGNSKAPET».

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar referatsak A.  BREV FRA KOMREV NORD DATERT 8. APRIL 2015: 
«UTTALELSE OM SÆRREGNSKAPET» til orientering. 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015 - 

2026 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 14/69   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/15 Tromsø Havnestyre 30.04.2015 

 

 
Vi viser til kommuneplanens arealdel som er lagt ut til offentlig ettersyn den 26.03.2015. 
 
Vi viser også til mottatt varsel datert 26.03 2015 om at planforslaget legger opp til 
endret arealbruk for areal i «deres eie».  
 
Planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 
kommunestyret den 29.10.2014. Siden de to delene til kommuneplanen har noe ulike 
rulleringsbehov, så er det valgt å utarbeide dem som to separate plandeler. Planarbeidet 
har skjedd parallelt. 
 
Areal og transportkapitlet i planprogrammet er tatt videre i kommuneplanens arealdel. 
Nye større sektorplaner og planarbeid som har skjedd samtidig med 
kommuneplanarbeidet er samkjørt, eksempelvis Boligpolitisk handlingsplan. 
 
Byrådets målsetting er at kommuneplanen skal revideres innen kommunevalget høsten 
2015. Høringsfristen er 8. mai 2015. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel dreier seg både om spørsmål knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet og de mange velferdstjenestene kommunen har ansvaret for.  
 
Alle dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsted www.tromso.kommune.no 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan.  
 
Gjeldende arealdel til gjeldende kommuneplan vedtatt i 2012 er operativ inntil ny er 
vedtatt. Dette reviderte forslaget bygger på kommunestyrets planprogram vedtatt 
29.oktober 2014, som igjen bygger på kommunal planstrategi vedtatt av kommunestyret 
11.12.2012.  
 
Planbeskrivelsen fokuserer kun på det som er nytt. Det betyr at dette dokumentet ikke 
gir en beskrivelse av arealene i hele kommunen. Planbeskrivelsen beskriver endringene 
som foreslås.  
 
Planrevisjonen retter først og fremst fokus mot boligbygging.  
 
Kommuneplan for Tromsø omfatter ikke sjøareal, jf. vedlagte utdrag av 
planbestemmelsene (side 1 av 44). 
 
Med bakgrunn i fokus på boligbygging, knutepunktstrategi, tettere by og ny forbindelse 
til Kvaløya er blant annet følgende nye byggeområder tatt inn i kommuneplanen:  
 
- Kvaløysletta nedenfor veien med forsterket bydelssenter på Slettatorget  
- Fortetting av universitetsområdet mot Tverrforbindelsen ved at hovedtrafikk ledes i   
   tunnel  
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- Reserveareal for universitetet foreslås som nytt boligareal mot Stakkevollan og  
  styrking av dette som bydelssenter.  
- Holtområdet  
- Fortetting i aksen Kroken senter – Kroken kirke  
- Øvre Reinen  
 
Som nevnt overfor har vi mottatt underretning om at «Mottakere av dette brev varsles 
herved om at planforslaget legger opp til endret arealbruk for areal i deres eie». 
Vi kan ikke se å være direkte berørt av planen som eier og har derfor vært i kontakt med 
saksbehandler for å få bekreftet hvilke areal det dreie seg om. Vi har fått tilbakemelding 
om at det er sendt ut varsel også til berørte naboer. 
 
Tromsø 2044 
Tromsø mot 2044 er det eneste dokumentet som ikke er juridisk og lovbestemt. Dette er 
skisser i tekst og bilder for utviklingen mot 2044 med ulik retning.  
 
Kommunen sier i sitt saksdokument at for å øke engasjementet om kommunens utvikling 
på lang sikt, presenterer vi også et eget vedlegg – Tromsø 2044, en samling 
fremtidsscenarier. I 2044 skal byen feire sitt 250 års jubileum, og ulike valg i dag vil 
prege Tromsø i 2044. Vi kan ikke påvirke alt i tiden som kommer, men arealbruken er 
noe vi kan styre.  
 
I dokumentet Tromsø 2044 er fremtidens Breivika beskrevet og vi overlater lesingen til 
styrets medlemmer. 
 
 
Vegtilnytning 
Som nevnt dreier arealplanen seg i hovedsak om boligbygging. Det er lite fokus på 
næring, og vegtilknytninger er nesten utelatt. 
Når det gjelder hovedadkomsten til Breivika og Gimlerundkjøringen forutsetter vi at dette 
ivaretas gjennom prosjektet Transportnett Tromsø. 
Vegstrekningen Skjelnan – Tønsnes er nevnt i punkt 4.1 i arealdelen slik: 
«Det understrekes at det avsatte byggeområdet ifbm. Skjelnan – Movika foreslås 
redusert. Reduksjonen tilsvarer omtrent arealet for ny Fv 53, og foreslås tilbakeført til 
LNFR- formål».  
 
En bredere fokus på vegtilknytning frem til de to havnene Breivika og Grøtsund bør 
innarbeides i kommuneplanen. 
 
 
Vedlegg: 
To brev datert 26.03.2015 fra Tromsø kommune 
Kommuneplanens arealdel 2015-2026- planbeskrivelse 
Planbestemmelser, utdrag side 1 
Tromsø 2044 
Plankart for byområdet 

 

Innstilling: 
 
Havnestyret tar kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 til orientering. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 14/69   

 
 
PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015 - 2026  
 
 
Vi viser til kommuneplanens arealdel som er lagt ut til offentlig ettersyn den 
26.03.2015. 
 
Vi viser også til mottatt varsel datert 26.03 2015 om at planforslaget legger opp til 
endret arealbruk for areal i «deres eie».  
 
Planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 
kommunestyret den 29.10.2014. Siden de to delene til kommuneplanen har noe ulike 
rulleringsbehov, så er det valgt å utarbeide dem som to separate plandeler. Planarbeidet 
har skjedd parallelt. 
 
Areal og transportkapitlet i planprogrammet er tatt videre i kommuneplanens arealdel. 
Nye større sektorplaner og planarbeid som har skjedd samtidig med 
kommuneplanarbeidet er samkjørt, eksempelvis Boligpolitisk handlingsplan. 
 
Byrådets målsetting er at kommuneplanen skal revideres innen kommunevalget høsten 
2015. Høringsfristen er 8. mai 2015. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel dreier seg både om spørsmål knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet og de mange velferdstjenestene kommunen har ansvaret for.  
 
Alle dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsted www.tromso.kommune.no 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan.  
 
Gjeldende arealdel til gjeldende kommuneplan vedtatt i 2012 er operativ inntil ny er 
vedtatt. Dette reviderte forslaget bygger på kommunestyrets planprogram vedtatt 
29.oktober 2014, som igjen bygger på kommunal planstrategi vedtatt av 
kommunestyret 11.12.2012.  
 
Planbeskrivelsen fokuserer kun på det som er nytt. Det betyr at dette dokumentet ikke 
gir en beskrivelse av arealene i hele kommunen. Planbeskrivelsen beskriver endringene 
som foreslås.  
 
Planrevisjonen retter først og fremst fokus mot boligbygging.  
 
Kommuneplan for Tromsø omfatter ikke sjøareal, jf. vedlagte utdrag av 
planbestemmelsene (side 1 av 44). 
 
Med bakgrunn i fokus på boligbygging, knutepunktsstrategi, tettere by og ny forbindelse 
til Kvaløya er blant annet følgende nye byggeområder tatt inn i kommuneplanen:  
 
- Kvaløysletta nedenfor veien med forsterket bydelssenter på Slettatorget  
- Fortetting av universitetsområdet mot Tverrforbindelsen ved at hovedtrafikk ledes i   



Tromsø Havn 

   tunnel  
- Reserveareal for universitetet foreslås som nytt boligareal mot Stakkevollan og  
  styrking av dette som bydelssenter.  
- Holtområdet  
- Fortetting i aksen Kroken senter – Kroken kirke  
- Øvre Reinen  
 
Som nevnt overfor har vi mottatt underretning om at «Mottakere av dette brev varsles 
herved om at planforslaget legger opp til endret arealbruk for areal i deres eie». 
Vi kan ikke se å være direkte berørt av planen som eier og har derfor vært i kontakt 
med saksbehandler for å få bekreftet hvilke areal det dreie seg om. Vi har fått 
tilbakemelding om at det er sendt ut varsel også til berørte naboer. 
 
Tromsø 2044 
Tromsø mot 2044 er det eneste dokumentet som ikke er juridisk og lovbestemt. Dette er 
skisser i tekst og bilder for utviklingen mot 2044 med ulik retning.  
 
Kommunen sier i sitt saksdokument at for å øke engasjementet om kommunens 
utvikling på lang sikt, presenterer vi også et eget vedlegg – Tromsø 2044, en samling 
fremtidsscenarier. I 2044 skal byen feire sitt 250 års jubileum, og ulike valg i dag vil 
prege Tromsø i 2044. Vi kan ikke påvirke alt i tiden som kommer, men arealbruken er 
noe vi kan styre.  
 
I dokumentet Tromsø 2044 er fremtidens Breivika beskrevet og vi overlater lesingen til 
styrets medlemmer. 
 
 
Vegtilnytning 
Som nevnt dreier arealplanen seg i hovedsak om boligbygging. Det er lite fokus på 
næring, og vegtilknytninger er nesten utelatt. 
Når det gjelder hovedadkomsten til Breivika og Gimlerundkjøringen forutsetter vi at 
dette ivaretas gjennom prosjektet Transportnett Tromsø. 
Vegstrekningen Skjelnan – Tønsnes er nevnt i punkt 4.1 i arealdelen slik: 
«Det understrekes at det avsatte byggeområdet ifbm. Skjelnan – Movika foreslås 
redusert. Reduksjonen tilsvarer omtrent arealet for ny Fv 53, og foreslås tilbakeført til 
LNFR- formål».  
 
En bredere fokus på vegtilknytning frem til de to havnene Breivika og Grøtsund bør 
innarbeides i kommuneplanen. 
 
 
Vedlegg: 
To brev datert 26.03.2015 fra Tromsø kommune 
Kommuneplanens arealdel 2015-2026- planbeskrivelse 
Planbestemmelser, utdrag side 1 
Tromsø 2044 
Plankart for byområdet 
 
 
Havnedirektørens innstilling: 
 
Havnestyret tar kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 til orientering. 
 
 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør 
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PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL 

Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: L82  

Arkivsaksnr.: 13/191 Unntatt offentlig Ofl §6 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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