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ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2016 TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Elin Bøe Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 16/247   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/16 Tromsø Havnestyre 24.11.2016 

 

 

Innledning 
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport  
pr 30. septembr 2016. Rapporten inneholder økonomisk status.  

 

Økonomisk status pr 30.09.2016         Beløp i mill.kr. 

Driftsinntekter 
Regnskap 

pr 30.09.16 

Rev. budsjett  Rev. 
totalbudsj. 

2016 

Regnskap pr 
30.09.15 pr. 30.09.16 

Havnevederlag og avgifter 18,55 19,79 22,89 16,73 

Varevederlag 3,07 2,69 3,16 2,17 

Vederlag tjenester 17,24 17,26 22,59 14,27 

Leieinnt bygg/eiendom 21,69 21,27 27,84 18,88 

Leieinnt 
parkering/småbåtpl. 

1,86 1,75 1,97 2,26 

Andre driftsinntekter 1,71 1,47 2,14 1,69 

Sum driftsinntekter 64,12 64,23 80,59 56,00 

          

Driftskostnader         

Varekostn/fremmedyt 5,72 6,09 8,29 5,36 

Lønn og sosiale kostn 12,33 13,27 18,45 12,75 

Andre driftskostnader 11,52 17,05 22,17 11,56 

Tap på fordringer 0,45 0,00 0,00 0,01 

Sum driftskostnader 30,02 36,41 48,91 29,68 

          

Brutto driftsresultat 34,10 27,82 31,68 26,32 

          

Finansinntekter 0,66 1,06 9,21 0,96 

Mottatt avdrag lån 1,50 1,50 1,50 0,75 

Avdrag lån 8,77 8,76 16,51 8,81 

Utlån 2,00 2,00 2,00 1,50 

Finanskostnader 9,27 8,84 11,88 9,97 

Ref. renter/avdrag 1,42 1,62 1,62 1,56 

Netto finanskostnader 16,46 15,42 18,06 17,01 

          

Netto driftsresultat 17,64 12,40 13,62 9,31 
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Driftsinntekter 
 
Samlede driftsinntekter pr. 30.09.2016 var 64,1 MNOK, omtrentlig som revidert budsjett.  
Sammenlignet med fjoråret er driftsinntektene 8,12 MNOK høyere i år.   
 
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 18,55 MNOK og 
ligger noe under revidert budsjett. Antall anløp (offentlig og privat) viser en vekst på 
4,8% sammenlignet med samme periode i fjor, mens bruttotonnasjen viser en svak 
nedgang på 0,1%.  
 
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. 
Inntekter fra varevederlag er 3,07MNOK som er noe høyere enn revidert budsjett. Totalt 
godsomslag over offentlige kaier viser en økning på 78% sammenlignet med samme 
periode i fjor.  
 
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl.a. strøm, renovasjon, 
sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger omtrentlig som revidert budsjett. 
 
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger omtrentlig som revidert budsjett. 
 
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som revidert 
budsjett. 
 
Andre driftsinntekter: Inntekten ligger omtrentlig som revidert budsjett. 
 
 
Driftskostnader 
 
Samlede driftskostnader pr 30.09.2016 var på 30,02 MNOK mot 29,68 MNOK i samme 
periode i fjor. Driftskostnadene i år er 6,39 MNOK lavere enn revidert budsjett. 
 
Varekostnader og fremmedytelser: Strømkostnad 0,5 MNOK skulle vært kostnadsført i 
perioden. 
 
Lønn og sosiale kostnader: Denne kostnaden ligger 0,94 MNOK under revidert budsjett.  
 
Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger 5,53 MNOK under revidert budsjett. 
Avviket skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig 
mindreforbruk er vedlikeholdsposter. 
 
Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført 
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i revidert budsjett 2016 beregnet til  
19,5 MNOK.  
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten. 
 
Finansinntekter: 
 
Finansinntekter: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renter på fond blir 
regnskapsført på slutten av året. 
 
Mottatt avdrag lån/utlån: Netto 0,50 MNOK skyldes økt lån til Prostneset Utvikling AS. 
 
Avdrag lån: Kostnaden er 8,77 MNOK og er på nivå med revidert budsjett. 
 
Finanskostnader: Kostnaden er 9,27 MNOK som er litt høyere enn revidert  budsjett 8,84 
MNOK. Avviket skyldes periodiseringsfeil. 
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Oppsummering: 
 

 Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 17,6 MNOK 
 Revidert budsjettert netto positivt driftsresultat er på 12,4  MNOK  
 Avvik mellom regnskapsmessig og revidert budsjettert resultat er  5,2 MNOK 
 Driftsinntektene totalt er 0,1 MNOK under revidert budsjett. 
 Driftskostnadene totalt er 6,4 MNOK lavere enn revidert budsjett. 

Finansposter totalt er 1,0 MNOK høyere enn revidert budsjett 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2016 til 
orientering. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 27.10.2016 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/253   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/16 Tromsø Havnestyre 24.11.2016 

 

 
Møteprotokollen fra 27. oktober 2016 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 27.10.2016 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 27.10.2016Tid: 12:00 - 14:30 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Julie Wilhelmsen,  

Tor Arne Morskogen, Ragni Løkholm Ramberg,  

Synnøve Søndergaard (vara) og Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

Knut Werner Hansen 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

  

 
  

 

Orienteringssak: 
Styremøte desember 2016, endring av møtedato. 
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27/16 16/244   

 REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 27.10.2016  

 

28/16 16/166   

 NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2016  

 

29/16 16/204   

 ARBEIDSKONFLIKT MELLOM NORSK 

TRANSPORTARBEIDERFORBUND/TROMSØ HAVN- OG 
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32/16 16/239   

 ETABLERING AV NY RUNDKJØRING VED GIMLE - NY ADKOMST TIL 

BREIVIKA OG AVSTÅELSE AV GRUNN  
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26/16  
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.09.2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 29.09.2016 godkjennes. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 29.09.2016 godkjennes. 
 
  

27/16  

REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 27.10.2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak: Svar fra Tromsø kommune, Kommuneadvokaten 

datert 04.10.2016 vedr. «SØKNAD OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

§ 48 – PROSTNESET UTVIKLING AS», til orientering 
 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar referatsak: Svar fra Tromsø kommune, Kommuneadvokaten 

datert 04.10.2016 vedr. «SØKNAD OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

§ 48 – PROSTNESET UTVIKLING AS», til orientering 
 
  

28/16  
NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2016  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF og 

oversender saken til administrasjonssjefen for endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

Behandling: 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF og 

oversender saken til administrasjonssjefen for endelig behandling i kommunestyret. 

 
 

29/16  
ARBEIDSKONFLIKT MELLOM NORSK 
TRANSPORTARBEIDERFORBUND/TROMSØ HAVN- OG 

TRANSPORTARBEIDERFORENING M.M.  
NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND 

 
Havnedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 



  

Side 4 av 6 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
  

30/16  

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2017 
- 2020  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: 

a. Driftsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, 

side 18 og 19. 

b. Investeringsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 

20. 

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

punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.  

 

  

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

innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2017 for 

Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, 

 side 18. 

b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2017 for Tromsø Havn 

KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.  

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

2018– 2020  i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 

22. 

 
Behandling: 

Økonomi- og administrasjonsleder redegjorde for innhold i budsjettdokumentet  

2017-2020. 

 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: 

a. Driftsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 

5.2, side 18 og 19. 

b. Investeringsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, 

side 20. 

c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med 

saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.  

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

innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2017 for 

Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, 

  side 18. 

b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2017 for Tromsø 

Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.  
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c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for 

perioden 2018– 2020  i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 

5.5, side 21 og 22. 

 
  

31/16  

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. 
SEPTEMBER 2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 30.09.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  

kommunestyre med slik innstilling: 

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.09.2016 tas til orientering. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 30.09.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  

kommunestyre med slik innstilling: 

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.09.2016 tas til orientering. 
 
  

32/16  

ETABLERING AV NY RUNDKJØRING VED GIMLE - NY ADKOMST TIL 
BREIVIKA OG AVSTÅELSE AV GRUNN  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Havnestyret ber om at finansieringen av ny adkomst til Breivika havneavsnitt 

innarbeides i statsbudsjettet for 2017 i tråd med tidligere planer 

2. Havnedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle en avtale om med-finansiering av 

ny adkomst til Breivika navn, innen rammen for Tromsø havns del-finansiering på 

7,5. mil. kroner, samt avståelse av grunn tilsvarende 12,5 mil. kroner. 

3. Lederen av havnestyret og havnedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen. 

4. Tromsø Havns bidrag reguleres i de kommende budsjetter og investeringene 

finansieres ved salg av arealer.  

5. Øvrige økonomiske konsekvenser reguleres gjennom Tromsø Havns generelle 

forretningsbetingelser. 

 

Behandling: 

Medlem Ragni Løkholm Ramberg ba om habilitetsvurdering med begrunnelse i hennes 

engasjement i ulike organer hvor denne saken blir behandlet. 

 

Votering: Ragni Løkholm Ramberg ble enstemmig erklært habil.  

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Havnestyret ber om at finansieringen av ny adkomst til Breivika havneavsnitt 

innarbeides i statsbudsjettet for 2017 i tråd med tidligere planer 

2. Havnedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle en avtale om med-finansiering av 

ny adkomst til Breivika navn, innen rammen for Tromsø havns del-finansiering på 

7,5. mil. kroner, samt avståelse av grunn tilsvarende 12,5 mil. kroner. 
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3. Lederen av havnestyret og havnedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen. 

4. Tromsø Havns bidrag reguleres i de kommende budsjetter og investeringene 

finansieres ved salg av arealer.  

5. Øvrige økonomiske konsekvenser reguleres gjennom Tromsø Havns generelle 

forretningsbetingelser. 

 

 

Orienteringssak: 
Styremøte desember 2016, endring av møtedato. 

Møtet endres fra dato 15.12 til 16.12. Start kl 17:00 

 

 

Møtet slutt kl 14:30 

 

Tromsø, 27.10.2016 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

          Aashild Forseth

          Referent 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

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

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Anne-Linn Lernes   Julie Wilhelmsen  Tor Arne Morskogen 

 

 

 

Ragni Løkholm Ramberg  Synnøve Sødergaard (vara)   
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PROSTNESET HAVNETERMINAL  - TILKOBLING FJERNVARME - 

KVITEBJØRN VARME 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: PROPA T 62  

Arkivsaksnr.: 16/268   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/16 Tromsø Havnestyre 24.11.2016 

 

 

1. Bakgrunn 

Havnestyret ble i siste møte den 27. oktober orientert om fremdriften i byggingen av den nye 

havneterminalen på Prostneset. I denne sammenheng orienterte havnedirektøren om tekniske 

og miljømessige løsninger, herunder også snøsmelte-anlegget og benyttelse av fjernvarme til 

dette formålet. Kvitebjørn Varme AS, som eneste leverandør av dette produktet, er valgt som 

kontraktspart for denne tjenesten. Det ble reist tvil om hvorvidt Tromsø Havn kunne gå til en 

direkte anskaffelse av leveranse av fjernvarme fra Kvitebjørn Varme AS, uten å legge dette ut 

som et anbud i relasjon til lov om offentlig anskaffelse LOA. 

Det foreligger nå et tilbud fra Kvitebjørn Varme AS på leveranse av fjernvarme til snøsmelte-

anlegget som gir en netto besparelse i forhold til oppbygging av eget anlegg basert på 

sjøvannsveksler. Energi til bygningsmassen for øvrig vil bli levert fra eget anlegg basert på 

bruk av sjøvann og varmepumpe.  
 

2. Drøfting 
NVE har gitt Kvitebjørn Varme AS konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg i 

Tromsø kommune. 

Tromsø kommune kunngjorde i juli 2016 en intensjonskunngjøring om at kommunen har 

intensjon om å inngå avtale med Kvitebjørn Varme AS om levering av fjernvarme til 

kommunens bygg i Tromsø (link til kunngjøringen: https://doffin.no/Notice/Details/2016-

251623). Det fremgår av kunngjøringen at aktuelle lokaliteter ligger innenfor det området 

hvor Kvitebjørn Varme AS har konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg.  

Viser også til: Detaljer om kommunens satsing på fjernvarme framgår av Tromsø kommunes 

handlingsplan for klimagasser og energi, jfr. http://www.tromso.kommune.no/klimaplan-lagt-

ut-til-hoering.5878251-110070.html 

Det finnes ingen relevante tilbydere som kan tilby varme basert på alternative energikilder, jfr 

TEK 10 § 14-7 hvor det er satt krav til bygningens energiforsyning.  

Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (2) bokstav a, er det adgang til å gjennomføre 

såkalte direkteanskaffelser (uten å kunngjøre en konkurranse), dersom «anskaffelsen bare kan 
foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller kunstneriske årsaker…» 
Ettersom det her foreligger konsesjon gitt til én leverandør, og andre energikilder ikke er 

aktuelle pga tekniske forskriftskrav, anses unntaksbestemmelsen oppfylt. Havnedirektøren har 

derfor vurdert det slik at det ikke behov for å kunngjøre konkurranse på Doffin.  

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 18-3a kan en oppdragsgiver som anser at 

det foreligger hjemmel for å tildele en kontrakt uten å kunngjøre konkurransen, etter at 

tildeling er besluttet, kunngjøre at kontrakt vil bli inngått (intensjonskunngjøring). Hensikten 

med bestemmelsen er at oppdragsgiver kan foreta en intensjonskunngjøring for å avskjære 

https://doffin.no/Notice/Details/2016-251623
https://doffin.no/Notice/Details/2016-251623
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muligheten for sanksjoner, dersom anskaffelsen likevel skulle vise seg å være en ulovlig 

direkte anskaffelse. 

Dersom ingen leverandører begjærer midlertidig forføyning innen fristen på 10 dager, vil 

oppdragsgiver på sin side være sikret mot at kontrakten på et senere tidspunkt kan bli kjent 

uten virkning, eller at oppdragsgiver blir ilagt alternative sanksjoner. 

Tromsø Havn omfattes av Tromsø kommunes intensjonskunngjøring, og trenger derfor ikke å 

foreta noen ny intensjonskunngjøring. 
 
 

3. Konklusjon 
Havnedirektøren er av den oppfatning at det her foreligger konsesjon til én leverandør, og 

andre energikilder ikke er aktuelle pga tekniske forskriftskrav, anses unntaksbestemmelsen i 

Forskrifter om offentlig anskaffelse § 2-1 (2) bokstav a, oppfylt. Det er derfor ikke behov for å 

kunngjøre konkurranse på Doffin. 

Kontrakten med Kvitebjørn Varme AS som lovlig i forhold til lov om offentlig anskaffelse, og 

er undertegnet av Tromsø Havn. 

Vedlegg: 

Intensjonskunngjøringen gjennomført av Tromsø kommune 

hvor kontraktstildelingen er satt til 18.7.2016 

Avtalen med Kvitebjørn Varme AS 

 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 














































