
Tromsø Havn 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  TROMSØ HAVNESTYRE  
Møtested: Havnestyresalen  
Møtedato: 22.03.2018 
Tid:   09:00 - 13:00 

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

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

15/18 18/79   

 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.02.2018  

 

16/18 18/91 Unntatt offentlighet Offl. §25  

 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 

12.03.2018  

 

17/18 18/92   

 REFERATSAK 22.03.2018  

 

18/18 18/47   

 FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2017 - TROMSØ HAVN KF  

 

19/18 18/34   

 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 

2017  

 

20/18 18/40   

 OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE DEL AV GNR. 124 GNR. 69 FRA 

MASKINSALG AS TIL C&M BRANNSIKRING AS  

 

21/18 17/62   

 DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299 - 

SALG AV AREAL TIL TOTAL PROSJEKT AS  

 

22/18 16/224   

 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  

 

23/18 17/240 Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5  

 FORHANDLINGER OM FASTPRISAVTALE MELLOM 

HURTIGRUTEN OG TROMSØ HAVN KF  

 

 



24/18 18/23 Unntatt offentlighet Offl. §25  

 STATUS PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR  

 

25/18 18/93   

 PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET  

 
 
 
 
Tromsø, 20.03.2018 
 
 
 
Jarle Heitmann 
Styreleder 
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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.02.2018 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/79   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Møteprotokoll fra 22. februar 2018 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 22.02.2018 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 22.02.2018 

Tid:  12:00 - 14:00 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

Med møte og 

talerett: 

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen,  

Synnøve Søndergaard, Ketil Arnesen, Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

 

Fra adm.: 

 

Ass. havnedirektør Randi Thørring 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
8/18 18/39   

 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.01.2018  
 

9/18 18/62   
 REFERATSAK 22.08.2018 - KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR - 

KS BEDRIFT  

 
10/18 18/38   

 PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 
31. DESEMBER 2017  
 

11/18 16/224   
 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  
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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.01.2018  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 25.01.2018 godkjennes. 
 
Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

 
Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  
Møteprotokoll fra 25.01.2018 godkjennes. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 
  

9/18  
REFERATSAK 22.08.2018 - KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR - KS BEDRIFT  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens 

rapport (KS Bedrift, 2018) til orientering. 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  
 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  
Tromsø havnestyre tar Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens 

rapport (KS Bedrift, 2018) til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 
  

10/18  
PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. 
DESEMBER 2017  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.12.2017 til orientering 

2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  

kommunestyre med slik innstilling: 

 Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging 

pr. 31.12.2017 til orientering 
 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Medlem Tor Arne Morskogen foreslo endring av følgende ord i punkt 2: 

Tilrår fjernes og erstattes med legger frem. 
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Votering:  

Innstillingen til havnedirektøren, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 

Medlem Tor Arne Morskogens forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  
 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  
1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.12.2017 til orientering 

2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø  kommunestyre med 

slik innstilling: 

 Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging 

pr. 31.12.2017 til orientering 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 
  

11/18  

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Havnestyret tar saken til orientering. 
 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Ass. havnedirektør og økonomi- og administrasjonsleder ga en muntlig orientering om 

følgende: 

 Status og eventuelle avvik i prosjektet 

 Fremdrift 

 SHA – miljø og økonomi 

 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  
 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  
Havnestyret tar saken til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 
  

Møtet slutt kl13:30 

 

Tromsø, 22.02.2018 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

   Aashild Forseth 
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   Referent 

 

Underskrifter: 

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

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Anne-Linn Lernes  Tor Arne Morskogen   Synnøve Søndergaard 

 

 

 

Ketil Arnesen   Erling Bangsund 
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MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 12.03.2018 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/91  Unnt. off. - Offl. §25 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Møteprotokoll fra 12. mars 2018 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 

 
Møteprotokoll fra 12.03.2018 godkjennes. 
 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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REFERATSAK 22.03.2018 

 

 

Saksbehandler:  Elisabeth Andrea Nygård Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/92   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
A) Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. « Svar – Vervet, søknad 

om tillatelse til utfylling i sjø, 200/1285 m.fl.» datert 27.02.2018. 
B) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar – Kvaløyvågen 1073 

oppføring av kai og brygge» datert 28.02.2018. 
C) Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Imes – 

forlengelse av kai» datert 02.03.2018. 
D) Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – anmodning om 

samtykke eller uttlalelse – Grimsholm AS, flytebrygger» datert 08.03.2018. 
 

 

Innstilling: 
Tromsø Havnestyre tar sak A), B), C) og D) til orientering. 
 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2017 - TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 18/47   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 

1. Innledning  
Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 137, vedtatt reglement for finansforvaltning i 
Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 52, samt 
finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning 
fra 01.01.2017». Det er i tilegg utarbeidet adminsitrative rutiner for finansforvaltningen i 
Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet. 
Tromsø Havn KF skal følge de til en hver gjeldende reglement fastsatt av Tromsø 
kommune. 

 
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.  
Årsrapport finansforvaltning for 2017 er avgitt pr. 31.12.2017 er delt opp i følgende 
finansområder;  

-  Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål  

-  Gjeldsporteføljen og øvrige fiansierinsavtaler  

-  Langsiktige finansielle aktiva  
 

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål  

 
2.1 Likviditetsbeholdning 
Tromsø Havn KF har i 2017 hatt en tilfredsstillende likviditet. 
Tabell 1: Samlet likviditetsbeholdning 01.01 – 31.12.17 sammenlignet med 2016.  
Den høye andelen likviditet skyldes også at midler er overført fra plasseringskonto til 
driftskonto for utbetaling av utgifter til investeringstiltaket Prostneset Utbygging. 
Grafen for 2016 er null frem til 1. mai 2016. Dette skyldes at Tromsø Havn foretok 
bankbytte på det aktuelle tidspunktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saldo bankinnskudd 
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Tabell 1 
 
Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall i 2017. 
 
 
2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer 
 

Plasseringsinstrument Beholdning Effektiv rente (snitt) 

Bank 55 217 000 1,2 % 

Plusslividitet II - fond 92 377 000 1,8 % 

Tabell 2 
 
Risikoen knyttet til havnens plassering i fond anses som meget lav. Tromsø Havn har 
likviditet som er lett tilgjengelig slik at havnens løpende forpliktelser dekkes. 
 
2.3. Avvik 
Pr 31.12.2017 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 
 

3. Lån og øvrige finansieringsavtaler 
 
3.1 Lånegjeld 
 
Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2017 på kr. 871 904 060.     
Det er ikke gjennomfør nye låneopptak i 2017. 
 
3.2 Total lånegjeld pr 31.12.17 
 

Låneinstitusjon Lånegjeld pr. 31.12.16 
Beløp i kr 

Lånegjeld pr. 31.12.17 
Beløp i kr  

Kommunalbanken 893 587 290 868 904 060 

Samvirkegården 3 000 000  3.000.000 
 

 

Tabell 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en 
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forventet  refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn. 
 

 
Tabell 4 
 
Gjennomsnittlig rente (siste 12 mnd), 2017 er 2,06 %. 
 
 
3.3 Rentebinding 
Tabell 5 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje- rentestruktur (kun 
rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år.  Hensyntar avdragsstrukturen. 

 
Tabell 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Fordeling fast og flytende rente 
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Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har  86,01 %-andel fast rente for 2017. 
Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 6. 

 

 
 
Tabell 6 
 
3.4 Rentesikringer 
Tromsø Havn har ingen rentesikringskontrakter (swap-avtaler). 
 
3.5 Avvik 
Pr 31.12.2017 er det ingen avvik mellom faktisk forvatlning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 

  

 
4. Langsiktige finansielle aktiva 
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige 
finansielle aktiva. 
 
5. Stresstest pr 31.12.17 

Tabell 7 (finanspassiva) viser endring i rentekostnader på porteføljen ved en parallelll 
forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%). 
 

 
Tabell 7 
 
Fiansaktiva (gjennomsnittlig innestående) estimert til kr 50 000 000 vil gi en 
gevinst ved 1 % på kr 500 000. 
Netto resultat finanspassiva minus finansaktiva: kr 1 517 000. 
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Oppsummering 
Årsrapport finans for 2017 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement 
gjeldende fra 21.06.2017. 
Årsrapporten finans for 2017 viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og 
øvrige finansielle avtaler. Om lag 86,01 % av havnens totale låneportefølje er sikret 
gjennom fastrenteavtaler, noe som gjør at havnen er rustet mot mulige 
renteøkninger i fremtiden.  
En plutselig renteoppgang på 1 % vil medføre at kommunens netto renteutgifter vil 
få en økning på kr 1 517 000 ut fra dagens sammensetning av lån og plasseringer. 
Dette sier kun noe om dagens situasjon og sier ingenting om fremtidig situasjon. 
Investeringsbehov framover vil avgjøre sikringsnivået i årene fremover. 

 

Innstilling: 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2017 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 
Finansrapport pr. 31.12.2017 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 
31.12.2017 tas til orientering. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2017 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/34   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Havnedirektøren legger med dette frem årsregnskap og årsberetning for  
Tromsø Havn KF for 2017. 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 18 783 081,- og et regnskapsmessig 
overskudd på kr 6 729 474,-. 
 
Årsregnskap og årsberetning vil bli revidert av KomRev Nord IKS innen  
15. april d.å. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vil bli fremlagt for styret til 
orientering etter denne dato. 
 

Forslag til disponering av overskudd 
Havnestyret skal gi innstilling med forslag til anvendelse av overskudd og eventuelt 
dekning av udekket finansiering til kommunestyret. 
 
Havnedirektøren foreslår at overskudd fra drift kr 6 729 474,- avsettes til 
disposisjonsfond. 
 

Vedlegg: 
Årsregnskap for 2017 
Årsberetning for 2017 

 

Innstilling: 
1. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik 

innstilling: 
a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2017. 
Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 kr 6 729 474,-avsettes til 
disposisjonsfond. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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Vi bygger for den  
arktiske framtiden
Vi er ei bynær havn med gode innseilingsforhold,  
tilknytning til vei og nærhet til Tromsø lufthavn 
Langnes. Havna har et naturlig geografisk fortrinn 
med strategisk beliggenhet til rike naturressurser  
og transportårene på sjøen. 
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8. Tall og fakta

12. Dette er Tromsø Havn

17. Havnedirektøren har ordet

18. Styrets årsberetning

24. Prostneset – byens sjel

30. Breivika – byens knutepunkt

34. Regnskap og noter

46. Revisors beretning

Innholdsfortegnelse
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Driftsinntekter  
er 98,6 millioner 
kroner i 2017 
Dette er en økning på 12,6 prosent  
sammenlignet med 2016
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Tall og fakta

2017 2016 2015

Trafikkutvikling

Tonn lastet og losset gods 1 218 318 1 331 798 1 030 409

Antall anløp 8 615 8 629 8 208

Antall cruisepassasjerer 125 455 102 495 111 190

Resultater

Omsetning 98 686 227 87 650 954 73 534 628

Brutto driftsresultat 29 564 995 27 388 098 13 877 492

Netto driftsresultat 18 783 081 24 616 482 4 128 930

Likviditet

Omløpsmidler 177 077 234 352 886 635 94 064 088

Kontantstrøm fra driften 50 641 805 46 564 311 31 757 827

Ansatte

Lønnskostnader 20 218 378 17 598 985 19 329 825

Gjennomsnittlig antall årsverk 25 25 25

Sykefravær (prosent) 3,74 % 4,44 % 4,97 %

Lønnsomhet

Resultatgrad 29,9 % 31,2 % 18,8 %

Totalrentabilitet 2,2 % 2,8 % 1,56 %

Soliditet 37,5 % 34,86 % 45 %



Antall anløp 2012 - 2017

Anløp cruiseskip 2012 - 2017

År Innenriks Utenriks Sum anløp Brutto tonnasje

2012 6 181 1 888 8 069 19 297 080

2013 6 164 1 840 8 004 19 388 771

2014 6 161 1 700 7 861 18 976 391

2015 6 518 1 690 8 208 19 510 542

2016 6 890 1 739 8 629 19 473 479

2017 6 854 1 761 8 615 20 666 310

År Antall anløp Brutto tonnasje Antall passasjerer

2012 112 4 251 554 105 490

2013 104 4 421 071 108 681

2014 112 4 404 942 111 631

2015 104 4 407 335 111 190

2016 91 4 029 983 102 495

2017 103 4 804 084 125 455
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Antall anløp etter skipstype 2015 - 2017

Godsmengder etter varetype 2015 - 2017 (i tonn)

Skipstype Innenriks Utenriks Antall 2017 Antall 2016   Antall 2015

Lastefartøy 1 389 657 2 046 2085 1 874

Hurtigruter 717 0 717 715 712

Hurtigbåter 1 596 0 1596 1 640 1 612

Cruiseskip 1 102 103 91 104

Fiskefartøy 2347 690 3037 3036 2979

Stats- og forskningsfartøy 59 75 134 109 103

Offshorefartøy 19 59 78 79 27

Fritidsbåter 30 33 63 114 102

Andre fartøy 696 145 841 760 695

Totalt 6 854 1 761 8 615 8 629 8208

Innenriks 2017 Utenriks 2017 Sum Sum Sum

Varegruppe Losset Lastet Losset Lastet 2017 2016 2015

Olje 315 768 1 773 0 0 317 541 340 584 293 482

Fisk 175 303 82 837 64 169 96 936 419 146 375 669 320 571

Sand, stein, asfalt 213 186 0 0 0 213 186 270 281 194 182

Stykkgods 246 299 22 047 0 0 268 446 345 265 222 174

Sum 950 556 106 657 64 169 96 936 1 218 319 1 331 798 1 030 409
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D e tte e r Tr o m sø H a vn

SENTRUM,
PROSTNESET

TROMSØ
KOMMUNESTYRE

TROMSØ
HAVNESTYRE HAVNEDIREKTØR

ADMINISTRASJONS
OG DRIFTSAVDELING



Vi er en av Norges største sker -
ihavner, cruisehavner og et viktig
logistikknutepunkt i Nord-Norge.
Målet er også å bli den foretrukne
havn for energi, havbruk og
andre vekstnæringer.

Tromsø Havns viktigste oppgaver
er å fremme sjøtransporten, legge
til rette for bedrifter med maritim
tilknytning, forvalte, drifte og
utvikle våre havneområder i
sentrum, Breivika og på Grøtsund.

Sentrumshavna

Sentrumshavna er på sørøstsiden av Tromsøya.
Hovedtyngden av passasjertra kk foregår på
Prostneset. Hurtigruter, hurtigbåter og cruiseskip

legger til kai her. Prostnest er et viktig distribusjons-
sted for gods som skal videresendes med
Hurtigruten til Finnmark. Gjestebrygger for fritids -
båter tilbys i indre havn. En ny passasjer- og
godsterminal åpnes på Prostneset våren 2018.

Breivika havneområde

Breivika havneområde er på nordøstsiden av
Tromsøya. Det meste av godsaktiviteter foregår her.
Flere logistikkaktører og bedrifter som tilbyr
tjenester til skeri- og havbruks åten er lokalisert
på havneområdet. En rekke cruisesskip legger også
til kai her. Nord i Breivika er ei ny skerihavn
under utvikling.

Grøtsund havneområde

Grøtsund havneområde er nord på fastlandssiden av
Tromsøya. Det er satt av til vekst innenfor maritim-,
sjømat- og energinæringene. Bare en liten del av det
totale arealet på 1 500 mål er bygd ut. Havne-
området benyttes for tiden til henholdsvis montering
av laksemerder og landligge for ytende hotell.

SENTRUM,
PROSTNESET

GRØTSUND
TROMSØ
LUFTHAVN

BREIVIKA
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Vi er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver
Tromsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet
innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven.

Tromsø Havn skal sørge for sikker framkommelighet i kommunens sjøområde. Videre skal havna drives på en
effektiv og rasjonell måte og verdier forvaltes med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for kundene og
kommunen. Vi har også ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktivitetene i kommunen.

Samtidig som Tromsø Havn skal oppfylle kravene i samfunnsoppdraget, skal foretaket drive lønnsomt på
forretningsmessige vilkår og tilpasse virksomheten til de strukturendringene som skjer i markedet.

Vi bygger for den arktiske framtiden, visjonen skal vise retning for våre valg og prioriteringer. Den skal inspirere til
innovasjon og endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vår visjon. Verdiene skal motivere oss til å prestere, både
som organisasjon og medarbeider. Verdiene forteller hva vi forventer av hverandre og hva kunder og samfunnet
kan forvente av oss. Vi er modige, omtenksomme og troverdige. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.
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Havnedirektøren har ordet

Prostneset – en del av byens sjel. En viktig del av byens sjøfront er i ferd med å ferdigstilles. Arbeidet med 
etableringen av det som byen og regionen har etterspurt i mange år, har tatt mye av våre ressurser i året som 
har gått.  Med nybygg og flotte uteareal vil Prostneset bli en intim og levende del av Tromsø – med historiske 
kvaliteter, nye ideer og moderne arkitektur. Nye og spennende tilbud og funksjoner kommer til å berike de 
reisende og byens befolkning.

Terminalstrukturen er ikke bare et reiselivsprodukt som binder hele vår region sammen, men representerer også 
en betydelig næringsaktivitet. Arkitektur, innovasjon, funksjonalitet, miljø og teknologi i en skjønn forening preger 
hele området. De målene som vår eier har satt til denne investeringen er oppfylt, og det blir spennende å åpne 
terminalen i løpet av våren. 

Selv om utviklingen av terminalen på Prostneset har vært viktig, så har det også vært stort fokus på å legge til 
rette for nye etableringer på de andre havneområdene våre. Fornying og inngåelse av kontrakter med 
eksisterende og nye kunder har vært en vesentlig del av vårt arbeid i året som har gått. Volumet på over femti 
fornyelser og nye kontrakter indikerer litt av aktiviteten på dette området. Langsiktige avtaler gir  en betydelig 
grad av forutsigbarhet både for Tromsø Havn, og ikke minst for våre leietakere. 

Mot slutten av året formaliserte vi også kontraktene knyttet til kjøp og leie av tomte- arealene til Posten/Bring. 
Denne etableringen innebærer en betydelig miljøgevinst for Tromsø. Flere hundre tunge kjøretøyer slipper å kjøre 
over Tromsøya, og Postens bruk av El-biler kan utvides.

Tromsø Havn har blant annet som oppgave å legge til rette for maritim næringsutvikling generelt, samt jobbe for 
å øke sjøtransportens andel av det samlede transportarbeidet spesielt. Dette er to oppgaver som henger nøye 
sammen. Når vi har avsatt betydelige arealer til fiskerirelaterte virksomheter både i Breivika og på Grøtsund, så 
er det nettopp for å styrke regionens og landsdelens fiskerinæring. 

Teknologi og bærekraftig utvikling vil i stadig større grad vil prege Tromsø Havn. Kravet til implementering av 
smarte teknologiske løsninger for å forenkle de ulike arbeidsprosesser, innebærer et klarere og mere målrettet 
fokus på dette fagfeltet. De største utfordringene for å finne de gode løsningene vil være evnen til gjennomgang 
av eksisterende arbeidsprosesser, nytenking, endring i adferd, og ikke minst innsikt i kundenes behov. 
Vi har i løpet av de siste årene ansatt flere unge medarbeidere. Det er medarbeidere som både er gitt ansvar og 
har tatt ansvar. Blandingen av medarbeidere med lang erfaring i organisasjonen og nye medarbeidere har 
vist seg å være svært verdifull. 

Både eieren og våre omgivelser forventer at Tromsø Havn skal levere produkter og tjenester av høy kvalitet. 

Takk til alle Tromsø Havns medarbeidere for at dere leverer!

Halvar Pettersen 
Havnedirektør
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Styrets årsberetning



Eierforhold
Tromsø Havn er eid av Tromsø kommune. Foretaket 
ivaretar havnevirksomheten for eierkommunen i 
samsvar med havne- og farvannslovens 
bestemmelser og foretakets vedtekter.

Overskudd
Havnestyret er tilfreds med årsresultatet i 2017. 
Driftsinntektene i 2017 er 98,6 millioner kroner. 
Dette er en økning på 12,6 prosent sammenlignet 
med 2016. Driftskostnadene i 2017 utgjør 69,1 
millioner kroner og har en økning på 14,7 prosent. 
Brutto driftsresultat er 29,5 millioner kroner. Netto 
finansposter er 31,8 millioner kroner. Regnskapet er 
avsluttet med et overskudd på 6,7 millioner kroner. 

Havnestyret er opptatt av at havna skal opprettholde 
godsvolumet, utnytte muligheter for å overføre gods 
fra vei til sjø og ta del i en framtidig forventet 
volumvekst. Omstilling og kontinuerlig 
markedstilpasning skal styrke lønnsomheten.

Styrets arbeid
Det er i løpet av 2017 avholdt 11 styremøter og 
behandlet 54 saker. Havnestyret har behandlet saker 
som årsregnskap 2016, budsjett og økonomiplan 
2018-2021, forretningsbetingelser og prisliste for 
2018. Det har vært løpende informert om utviklingen 
av de pågående prosjektene. Spesielt å nevne  
er utbyggingen på Prostneset.

Markedsutvikling
Tromsø Havn har hatt en positiv utvikling i 
driftsinntekter de siste årene. 

Fartøyene blir større: Totalt er det en økning i brut-
totonnasje fra 2016 til 2017. Dette kan i stor grad 
tilskrives at det har vært flytende hotell til kai på 
Grøtsund store deler av året. Større cruiseskip og 
fiskefartøy bidro også til en vekst i brutto tonnasjen. 

Cruise i vekst: Anløpsstatistikken for cruise bekrefter 
Tromsøs posisjon som en populær helårlig 
cruisehavn. At rederiet Viking Cruises valgte 
Tromsø da «Viking Sky» skulle døpes i 2017 var en 
anerkjennelse av cruisedestinasjonen.

Reduksjon i tonn gods: Fra 2016 til 2017 er det en 
reduksjon i tonn gods. Nedgangen er større på  
offentlige enn private kaier og skyldes i hovedsak 
varekategoriene sand/stein og olje. Det er derimot  
en liten økning i fisk sammenlignet med 2016.     

Forutsigbare leieinntekter: Det er inngått en rekke 
leieavtaler med både eksisterende og nye kunder 
i 2017. På Prostneset er 90 prosent av lokalene i 
havneterminalen utleid. I Breivika har blant annet 
Posten og Bring signert avtale med Tromsø Havn om 
kjøp og leie av areal for å etablere logistikksenter. 
Dette sikrer fremtidige forutsigbare leieinntekter

Lønnsomhet
Lønnsomheten i 2017 er redusert sammenlignet 
med 2016. I fremtiden vil det være enda viktigere 
å analysere hvordan virksomheten skaper verdier, 
driftes og eiendeler og investeringer håndteres for 
så å iverksette tiltak. 

Investeringer
Tromsø Havn har de siste årene foretatt store 
investeringer. Investeringene i  2017 er på totalt 
238,5 millioner kroner. De største investeringene er i 
byggeprosjektet på Prostneset. Det er avvik mellom 
forbruk og revidert budsjett. Merforbruket er på 39,1 
millioner kroner. Årsaken til avviket er knyttet til 
prioriteringen i arbeidsrekkefølgen av de ulike 
tiltakene på Prostneset. 

Risiko
Tromsø Havn er utsatt for en rekke risikofaktorer. 
Følgende områder er etter havnestyrets vurdering  
av betydning for å bedømme risiko knyttet til  
foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
framtidige resultater.

Markedsrisiko: Utviklingen i godsvolum påvirkes 
av en rekke makroøkonomiske forhold og dermed 
svingninger i varestrømmer. Både volumendringer og 
sammensetning av varetyper under transport 
påvirker driftsinntektene. Dette er svingninger som 
må påregnes. Utleie av kontor, lager og eiendoms-
grunn er mindre konjunkturpåvirket enn 
havnedriften. Ved langvarige konjunkturendringer 
vil også inntekts- og resultatutviklingen innen 
eiendomsdriften bli berørt. Denne risikoen må 
påregnes ut fra at de fleste av foretakets 
utleieavtaler gjelder næringslivskunder. 
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Foretaket har svært lav eksponering mot prisrisiko 
på egenkapital investert i andre selskap. Både på 
eiendels- og gjeldssiden er foretaket eksponert for 
rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. 
Renterisikoen styres ved hjelp av forskjellige typer 
avtaler. Av den totale lånegjelden på kroner 
868 904 060 er 80,8 prosent sikret ved fast rente.

Likviditetsrisiko : For å sikre at Tromsø Havn til 
enhver tid har tilgjengelige midler til å dekke 
finansielle forpliktelser, er det klare og fastsatte 
overordnede retningslinjer for risikorammer, 
organisering og ansvarsforhold, risikomåling og 
prognoser, stresstester, rutiner for overvåkning 
av etterlevelsen av retningslinjene, styre- og 
ledelsesrapportering og uavhengige kontroller.

Kredittrisiko: Sentrale elementer fra foretakets 
styring av kredittrisiko inkluderer; retningslinjer 
for kredittrisiko, kredittmandater, intern kreditt-
vurderingsprosess, tapsberegninger og kontinuerlig 
overvåkning og håndtering av kreditteksponering. 
Flere instrumenter benyttes for å redusere eller 
kontrollere kredittrisiko som bankgaranti, 
forskuddsinnbetalinger og kontant depositum.

Disponering av årets resultat
Årsregnskapet er avsluttet med netto 
driftsresultat 18,7 millioner kroner. Etter bruk av 
tidligere års mindreforbruk og avsetning til fond viser 
regnskapet et regnskapsmessig mindreforbruk på 
6,7 millioner kroner. Dette beløpet avsettes i 
sin helhet til disposisjonsfond.

Godt arbeidsmiljø  
Tromsø Havn skal være en attraktiv arbeidsplass og 
ha et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne er foretakets 
viktigste ressurs. Helsefremmende arbeid er derfor 
høyt prioritert. Visjonen er null skader og at ingen 
skal bli syk som følge av å jobbe i Tromsø Havn.

Sykefraværet i 2017 er på totalt 3,74 prosent fordelt 
4,18 prosent på kvinner og 3,29 prosent på menn. 
Dette er en reduksjon sammenlignet med 2016 hvor 
sykefraværet var totalt på 4,44 prosent fordelt med 
6,21 prosent på kvinner og 3,48 prosent på menn. 
Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres. 

Sikkerhetsarbeidet har i året som har gått vært 
konsentrert rundt tre områder: sikkerhetskultur, 
risikostyring og styringssystem. Det har ikke vært 
registrert ulykker eller alvorlige hendelser i 2017.  
Det er viktig å prioritere målrettet arbeid knyttet til 
helse, miljø og sikkerhet.

Likestilling og ikke diskriminering 
Tromsø Havn skal være en inkluderende 
arbeidsplass og gi likeverdige muligheter til alle 
medarbeidere, basert på den enkeltes personlige 
interesser, evner og vilje. Lønnspolitikken i Tromsø 
Havn skal være ikke-diskriminerende. 

Per 31.12.2017 har Tromsø Havn 25 ansatte, hvorav 
11 er kvinner og 14 er menn. Foretaket skal fortsette å 
bidra til en balansert sammensetning mellom kvinner 
og menn i virksomheten. Tromsø havnestyre består 
av tre kvinner og fire menn. 

Investeringstiltak 2017

Prostneset - Hovedutbygging 202 435 359

Indre havn - brygger og bølgedemper 1 676 818

Breivika - utfylling 91 060

Breivika nord - kaiutbygging 28 239 335

Grøtsund - prosjektering og ferdigstillelse av areal 3 179 370

Landstrømanlegg 1 978 941

Sikkerhetstiltak 983 174

Totale investeringer 238 584 057



Kompetanseutvikling  
Kompetanseutvikling tillegges vekt både gjennom 
interne og eksterne kurstilbud og arbeidsplassbasert 
opplæring. .Tromsø Havns evne til å løse eierens 
samfunnsoppdrag og måloppnåelse hviler på  
organisasjonens samlede kompetanse og ledelse.

Miljø
Tromsø Havn skal ta et særlig ansvar for å sikre at 
havna utvikles uten å øke presset på miljøet. 
Havnedrift innebærer støy og støv fra laste- og 
lossevirksomhet. Industrien i havna, båt og biltrafikk 
produserer CO2 utslipp. Foretaket har tatt en rekke 
grep for å redusere karbonfotavtrykket gjennom å 
etablere flere landstrømanlegg på våre kaier. 

I den nye havneterminalen på Prostneset installeres 
vannbåren varme i bygget som har energiklasse A. 
Uteområder og kaier varmes opp med fjernvarme. 
Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøy er 
ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler.  
Havnestyret har et sterkt ønske om at foretaket  
skal integrere bærekraft i hele virksomheten.

Markedsutsikter
Det er store muligheter for langsiktig nærings-
utvikling i Nord-Norge. Veksten innenfor en rekke 
næringer kan økes gjennom å kombinere bruk av 
naturressurser, kompetanse og kapital.  

Klimaavtalen som ble inngått i Paris representerer 
et tydelig vendepunkt. Det forventes en sterk vekst 
innenfor etterspørselen av fornybare energi de 
neste årene. Tromsø Havn skal bli et energi-
knutepunkt ved å tilby kollektivtransport, biler 
og fartøy tilgang til ladeinfrastruktur, landstrøm 
og miljøvennlig drivstoff. 

Gods- og varestrømmer til og fra landsdelen øker. 
Det meste av veksten er på bil. For å sikre overføring 
av gods fra vei til sjø og ta del i volumveksten må det 
etableres fleksible, moderne og frekvente sjøtrans-
porttilbud som kan konkurrere med veitransporten. 
Sammen med havnene i Bodø og Lødingen har 
Tromsø Havn jobbet med å etablere en ny godsrute 
med påkobling til Nordlandsbanen. Målet er å få 
ruten prioritert i Nasjonal transportplan slik at den 
kan realiseres i nær framtid. Foretaket skal fortsette 
å samhandle med de ulike transportformene og 
legge til rette for at næringslivet får dekt sine behov.
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FISKERI OG CRUISE

Opprettholde vår posisjon 
for å sikre verdiskapning

BÆREKRAFTIG DRIFT
OG UTVIKLING

MARKED OG SALG

Sikre tilgang til marked og 
skape økt verdi lokalt, 
regionalt og nasjonalt

PASSASJERTERMINAL 
OG GODSLOGISTIKK

Videreutvikle kjerneområder
og modne fram nye 

vekstmuligheter

ENERGI, HAVBRUK OG 
ANDRE VEKSTOMRÅDER

Bygge posisjon
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Det er positiv utvikling innenfor fiskeri- og havbruk-
snæringen, noe som kan gi en betydelig økning 
skipstrafikk, godsvolum og bedriftsetableringer 
de neste årene. Utbyggingen av Breivika nord og 
Grøtsund havneområde skal bidra til å styrke 
Tromsøs posisjon som en av landets største  
fiskerihavner og sikre langsiktig verdiskapning. 
Store vindkraftverk og kraftnettet skal bygges ut 
i Nord-Norge de neste årene. Landsdelen merker 
ringvirkningene fra utbyggingene av Goliat og Aasta 
Hansteen. Det bygges også ut i Nordvest-Russland 
på Jamal- halvøya og i Karahavet. 

På slutten av 2017 presenterte Statoil sin plan for 
utbygging og drift av feltet Johan Castberg i 
Barentshavet og mulige ringvirkninger. 
Satsingen med utbyggingen av kai og logistikkareal 
på Grøtsund gjør at Tromsø Havn kan ta del i  
veksten innenfor hele energisektoren.

Cruiseskip med turister kommer til den arktiske 
hovedstaden året rundt. Prognoser viser fortsatt 
helårlig vekst for Norge og Nord-Norge. 
Tromsø Havn er en av landets største cruisehavner 
og skal fortsette å bygge posisjon gjennom å 
tilrettelegge for gode opplevelser.

Etter mange års planlegging, kan Tromsø Havn 
endelig åpne en moderne og bærekraftig 
havneterminal i 2018. Den spiller en avgjørende rolle 
som bindeledd mellom sjø, land, folk og næringsliv i 
byen, regionen og verden. Nye Prostneset vil styrke 
Tromsø som knutepunkt. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er voksende.  
Tromsø Havn skal aktivt jobbe mot oppstarts-  
og kunnskapsintensive prosjekter og virksomheter 
som er en del av den sirkulære økonomien. 

Tromsø Havn skal samarbeide med en rekke 
interessenter for å markedsføre havna, byen og 
regionen. Det skal jobbes systematisk med marked-
sinnsikt, markedsutvikling, omdømmebygging, 
tilrettelegging og salg innenfor fiskeri og havbruk, 
cruise, energi, logistikk og andre næringer. 

Styret har stor tro på videre vekst!

Havnestyret takker alle medarbeidere i  
Tromsø Havn for godt samarbeid og arbeidsvilje  
i utviklingen av Tromsø Havn.

Tromsø havnestyre
22.3.2018

JARLE HEITMANN  
styrets leder

ANNE-LINN LERNES 
styrets nestleder

SYNNØVE SØNDERGAARD

MAY-BRITT ELLINGSEN

KETIL ARNESEN ERLING BANGSUND

TOR ARNE MORSKOGEN
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P R O S TN E S E T
–B Y E N S S J E L

«For å lykkes i et slikt prosjekt
er det viktig at byggherre, arkitekt og
entreprenør jobber tett sammen for å

nne de beste løsningene»

- Gary Bates, arkitekt i Spacegroup
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Prostneset har vært et sentralt handels- og næring-
sområde i flere hundre år. Fra 1250-tallet og i 600 år 
var byens kirkested her. På 1900-tallet ble området  
et knutepunkt med kaianlegg, taxi- og bussholdeplass.

Ny passasjerterminal for hurtigruter, hurtigbåter og 
busser åpnes i løpet av våren 2018. Med flere nybygg 
og spennende uteareal vil Prostneset bli en intim og 
levende del av Tromsø sentrum. Prostneset skal være 
attraktivt både for de reisende og byens befolkning.

Over 1 million reisende 
Årlig vil omkring 1 million passasjerer reise via 
havneterminalen. Det korter avstander  
mellom busser, hurtigbåter og hurtigruter.  
Havneterminalen skal innby til aktivitet og  
sosial kontakt på de store vrimlearealene.  
Flere serveringssteder, butikker og  
turistinformasjon blir også å finne her.

År med planlegging
Spacegroup vant oppdraget i en arkitektkonkurranse 
i 2003. 

 I passasjerterminalen skal passasjerer, bagasje, 
varer og mennesker flyte sømløst. Det skal være 
lett for passasjerene å finne fram.  Vrimleareal  
og kommersielle områder skal også være en  
del av den. Videre skal miljø, arkitektur,  
stedstilhørighet og kollektivtransport ivaretas,  
– Gary Bates, arkitekt i Spacegroup.

Bærekraftige løsninger
Tromsø Havn er et miljø- og klimatiltak i seg selv 
ved at gods og passasjerer på en miljøvennlig måte 
bringes inn til det tetteste befolkede området i  
Nord-Norge. Selv om sjøtransporten er mer  
miljøvennlig enn veitransporten må det kontinuerlig 
jobbes med å redusere miljøkostnadene ved havne-
drift og transport på sjø. Reduksjon av klimagass- 
utslipp er et satsingsområde for Tromsø Havn.

Unik beliggenhet på 
kaikanten midt i  
Tromsø sentrum
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Tromsø tok imot
125 000 cruise-
passasjerer i 2017

Det er en økning på over 100
prosent fra 2007 .
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Intervju med Chris Hudson, reiselivssjef

De siste årene har Tromsø hatt en stor vekst i 
tilreisende gjester, spesielt på vinterstid.  
Tidligere kom det kun charterfly og cruiseskip til 
Tromsø i sommermånedene, mens nå kommer  
de både vinter, vår, sommer og høst

– Tromsø er blitt en attraktiv helårs-destinasjon.

Midnattssol, nordlys og snø er eksotiske 
naturfenomen som mange ønsker å oppleve.   
I 2017 var det over 585 000 overnattingsgjester i 
Tromsø. Dette inkluderer både yrkesreisende,  
kurs- og konferansegjester, ferie- og fritidsgjester.    
I tillegg hadde byen besøk av 125 000 cruise-  
passasjerer og rundt 200 000 reisende med  
Hurtigruten. Tromsø er den destinasjonen i Norge 
som kan tilby flest opplevelser. Byen er et optimalt 
utgangspunkt for ulike turer. I tillegg har Tromsø et 
levende sentrum med et mangfold av gode  
spise- og drikkesteder. 

– Tromsø er et unikt arktisk reisemål.

Turistinformasjonen har vokst ut av sine lokaler i 
Kirkegata og skal i løpet av våren 2018 flytte inn i 
nye lokaler i havneterminalen.

– Tromsø Havn spiller en viktig rolle i 
tilrettelegging for reiselivet i regionen. Nye indre 
havn og Prostneset gir Tromsø sentrum et stort 
løft. Vi skal bidra til å gjøre byen og nye Prostneset 
attraktivt for både byens befolkning og de 
reisende, avslutter en ivrig reiselivssjef.

Et attraktivt 
reisemål i vekst
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Fra ide til virkelighet
De første ideene om å utvikle Breivika havn ble 
fremlagt for havnestyret i 1964. Ti år senere sto 
første byggetrinn ferdig. I dag består Breivika 
havneområde av rundt 1 000 mål næringsrettet 
areal og 1160 lengdemeter kai. I underkant av 100 
bedrifter er etablert på området og flere hundre 
personer har sin daglige arbeidsplass her. 
Breivika havneområde er det største og viktigste 
logistikksenteret i Nord-Norge. 

Logistikksenter
Bring, Post Nord, Schenker og Lars Holm Shipping 
er alle etablert med logistikk- og godsterminaler 
i Breivika. Når Posten og Brings nye terminal står 
ferdig, vil dette styrke og effektivisere Breivika som 
logistikksenter i nord. I Nasjonal transportplan 2018 
til 2029 fikk Statens vegvesen klarsignal til å starte 
arbeidet med en ny adkomst fra E8 til Breivika 
havneområde. Prosjektet er med i den første 
seksårsperioden som planen gjelder for. 
Ny adkomst vil befeste Breivika ytterligere 
som et viktig knutepunkt

Ny fiskerihavn 
De senere årene har Tromsø Havn fylt ut et område 
på rundt 40 mål nord i Breivika. Høsten 2017 ble 
detaljreguleringsplanen godkjent og ei 200 meter 
lang kai ble ferdigstilt. Tromsø Havn har som mål 
at et nytt næringsområde for fiskerinæringen 
skal være etablert i 2019. 

Flåtebase
På slutten av 2017 ble det kjent at Norsk Polar-
institutt, Havforskningsinstituttet, Kystverket og 
UiT- Norges arktiske universitet skal etablere en 
flåtebase på Breivika havneområde. Polarinstituttets 
nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon» 
skal ha hjemmehavn her. Dette er en viktig 
etablering som styrker Tromsøs posisjon som 
utgangspunkt for maritime ekspedisjoner og 
forskningsaktiviteter i arktis.
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Posten og Bring 
samles i Breivika

Intervju med Yngve Bentdal, prosjektleder Posten og  
Bring logistikksenter Tromsø

Posten og Bring er en av Nordens største transport- 
og logistikkvirksomheter. I 2015 ble det vedtatt at 
Posten og Bring skal etablere et nytt logistikk-
senter på Breivika havneområde. Høsten 2017 
ble det inngått en avtale om kjøp og leie av areal. 
Om alt går etter planen vil byggestart være i
slutten av 2018. 

– Breivika har strategisk beliggenhet til våre 
kunder. Det betyr færre kjørte kilometer,  
miljøbesparelser og større konkurransekraft.

Store deler av godsvolumet til Posten og Bring  
er varer som skal fraktes med båt.

– Bring er ansvarlig for godstransport til og fra 
Svalbard. «MS Nordbjørn» har fast  rute fra  
Tromsø 30 ganger i året. Dette betinger at  
vi er i havneområdet.

Det har vært en kraftig nedgang i brevpost de siste 
årene mens forsendelser av pakker og gods har økt.

– Samlokalisering vil bidra til økt effektivitet,  
skape synergier og sikre attraktive arbeidsplasser.  
Dermed kan vi møte konkurransen med lavere 
enhetskostnader og god kvalitet og service.

Netthandel er den sterkest voksende delen av 
logistikkmarkedet i Norden.

– Det viktigste for kundene nå er ikke rask 
levering, men forutsigbarhet og miljøaspektet, 
avslutter Bentdal.



Samlokaliseringen av Posten og Bring 
resulterer i 50-60 færre trailere over 
Tverrforbindelsen daglig , totalt rundt 

150 000 kjørte kilometer per år!
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Ø kon o m i ske n økkelta l l

Driftsinntekter Driftskostnader Finanskostnader Årsresultat

Tromsø Havns driftsinntekter er 98,6 millioner kroner i 2017. Dette er en økning på 12,6 prosent sammenlignet
med 2016. Driftskostnadene er 69,1 millioner kroner i 2017. Dette er en økning på 14,7 prosent sammenlignet
med 2016. Netto driftsresultat ble 18,7 millioner kroner i 2017 mot 24,6 millioner kroner i 2016.
Etter bruk av tidligere års mindreforbruk og avsetninger resulterer dette i et regnskapsmessig
mindreforbruk på 6,7 millioner kroner i 2017.

12%
VAREVEDERLAG

6 3%
KAIVEDERLAG

25%
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R e g n sk a p o g n o te r

Resultatutvikling 2015 - 2017
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4%
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32%
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31%
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TJENESTER

4%
ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Resultatgraden er et mål på hvor stort brutto driftsresultatet er i forhold til omsetningen.

Tromsø Havn viser en liten nedgang i driftsmarginen fra 2016 til 2017. Noe som gjenspeiler at brutto
driftsresultat er litt lavere enn forventet. Årsaken til dette er at driftsinntektene ikke har økt tilstrekkelig i forhold
til økningen i driftskostnadene.

Likviditetsgrad 1 måler Tromsø Havns evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller.
Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2.

Totalrentabiliteten beregner avkastningen vi har hatt på kapitalen som er anskaffet.

Totalrentabiliteten bør minimum være lik den gjennomsnittlige lånerenten Tromsø Havn betaler for sine lån,
for å kunne forrente den samlede kapitalen i foretaket.

Totalrentabiliteten viser en liten nedgang fra 2016 og til 2017, men ligger over den gjennomsnittlige lånerenten
Tromsø Havn betaler for sine lån per i dag.

Resultat av driften i prosent 2017 2016 2015

29,9 % 31,2 % 18,8 %

Likviditetsgrad 1 2017 2016 2015

3 8 5

Totalrentabiliteten 2017 2016 2015

2,2 % 2,8 % 1,5 %
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Regnskapet er ført i henhold til Forskrift om 
særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak av 
24. august 2006 nr. 1033. Forskrift om rapportering 
fra kommuner og fylkeskommuner 15. desember 
2000 nr. 1425, begge med hjemmel i lov 
25. september 1992 nr. 107 om kommuner 
og fylkeskommuner. 

Årsregnskapet består av driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanse og noter. 
Anordningsprinsippet er lagt til grunn for 
periodiseringer i regnskapet. I tillegg følges andre 
grunnleggende regnskapsprinsipper og god 
kommunal regnskapsskikk.

Generell informasjon og  
regnskapsprinsipper

Investeringsregnskap

2 017 2 016

Investering

Sum nybygg og nyanlegg 238 584 058 218 290 041

Sum utstyr og maskiner

Sum aksjer

Avsetning til investeringsfond

Sum investeringer 238 584 058 218 290 041

FINANSIERING

Overføring fra driftsregnskapet 10 000 000

Salg av varige riftsmidler og fast eiendom 25 264 960 20 000

Salg av aksjer 600 000

Gaveoverføring 6 000 000

Tilskudd 8 277 570 21 144 182

Refusjon/innbytte 4 580 310 032

Bruk av lån  135 551 888

Bruk av ubrukte lånemidler 204 436 948 19 553 677

Bruk av fond 25 710 262

Sum finansiering 238 584 058 218 290 041

Udekket(+)/udisponert(-) 0 0



Resultatregnskap

Driftsinntekter 2017 2016

Havnevederlag og avgifter 32 966 692 29 171 691

Leieinntekter 31 824 985    30 998 623

Andre inntekter 33 894 550 27 480 640

Sum driftsinntekter 98 686 227 87 650 954

Driftskostnader

Lønn, inkludert sosiale utgifter 20 218 378 17 598 985

Andre driftsutgifter 27 826 044 23 487 658

Avskrivninger 21 076 810 19 176 213

Sum driftskostnader 69 121 232 60 262 856

Brutto driftsresultat 29 564 995 27 388 098

Finansinntekter og kostnader

Renteinntekter 3 933 236 8 547 381

Mottatt avdrag utlån 2 000 000 1 500 000

Renteutgifter 9 425 690 11 834 936

Avdrag på lån 28 366 270 18 160 274

Utlån 2 000 000

Netto finanskostnader 31 858 724 21 947 829

Motpost avskrivninger 21 076 810 19 176 213

Netto driftsresultat 18 783 081 24 616 482

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 10 995 047 4 034 930

Overført til investeringsregnskapet 10 000 000

Avsetning til disposisjonsfond 23 048 654 7 656 365

Regnskapsmessig mindreforbruk 6 729 474 10 995 047
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Eiendeler 2017 2016

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 1322 630 677 1103 671 845

Utstyr, maskiner og transportmidler 3 877 263 5 328 849

Aksjer og andeler 230 300 1 442 500

Utlån    2 000 000

Pensjonsmidler 39 921 088 39 384 982

Sum anleggsmidler 1 366 659 328 1151 828 176

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 29 483 762 21 417 200

Kasse og bankinnskudd 147 593 471 331 469 435

Sum omløpsmidler 177 077 233 352 886 635

Sum eiendeler 1 543 736 561 1 504 714 811

Gjeld og egenkapital 2017 2016

Egenkapital

Fond 58 822 754 35 774 100

Regnskapsmessig mindreforbruk 6 729 474 10 995 047

Kapitalkonto 513 168 197 477 024 590

Sum egenkapital 578 720 425 523 793 737

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 868 904 060 893 587 290

Gjeld til andre 3 000 000 3 000 000

Pensjonsforpliktelse 41 598 236 42 664 410

Sum langsiktig gjeld 913 502 296 939 251 700

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld 51 513 840 41 669 373

Sum kortsiktig gjeld 51 513 840 41 669 373

Sum gjeld og egenkapital 1 534 736 561 1 504 714 810

Balanse
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Noter til regnskapsrapportering

Note 1 Varige driftsmidler
Det er foretatt avskrivninger av anleggsmidlene i 2017 med 21,0 millioner kroner. 
Avskrivningskostnaden i driftsregnskapet, er avskrivningsbeløpet bokført mot kapitalkontoen.

Oversikt over faste eiendommer og maskiner 31.12.2017

Havne- 
arealer

Sikkerhets 
-tiltak

Kaier og 
sjetéer

Lager og  
bygninger

Landstrøm- 
anlegg

Ren sentrumshavn
Miljøopprydding

Maskiner,  
biler og 
båter

Bokført verdi 

1.1.2017
405 363 012 7 981 657 357 284 322 201 529 891 2 408 462 129 104 483 5 328 848

Årets tilgang 3 270 431 983 174 29 916 149 202 435 356 1 978 941

Årets avgang

Bokført verdi 408 633 443 8 964 831 387 200 471 403 965 247 4 387 403 129 104 483 5 328 848

Årets 

avskrivninger
386 695 710 722 14 448 685 3 651 485 427 638 1 451 586

Årets nedskrivninger

Bokført verdi 
31.12.2017  408 246 748 8 254 109 372 751 786 400 313 762 3 959 765 129 104 483 3 877 262

Økonomisk 

levetid
40 år 20 år 10-40 år 10-50 år 10 år 0 år 5-10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskrivning Lineær

Note 2 Aksjer og andeler i andre selskap

Selskapets aksjekapital Eierandel Antall aksjer/ Andeler Bokført  verdi

TH Utvikling AS 100 000 100,0 %   1 00 100 000

Cruise Norway A/S 608 000 6,5 % 20   20 000

Boligbyggelaget Nord 2 300

Stiftelsen Tromsø 

Internasjonale Skole
50 000

Visit Tromsø-Region AS 330.000 17 % 55 60 000

Sum 230 300



Note 3 Pensjonsmidler og forpliktelser 
I tillegg til dekning i folketrygden har ansatte i Tromsø Havn en offentlig ytelsesbasert 
pensjonsordning jf. Hovedtariffavtalens kapittel 2.

Regnskapsforskriften fra og med 2002
Til og med 2001 har foretakets pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ikke framgått av balanseregnskapet. 
Regnskapet ble belastet med forfalt og betalt premie til pensjonsselskapet. Etter § 13 i regnskapsforskriften 
(FKR § 13 Regnskapsføring av pensjon) skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, jf. tabell 3-1. 
Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og pensjonspremie beregnes av aktuar. 

Netto pensjonskostnad, betalt premie og regnskapsføring av premieavvik
Jf. regnskapsforskriften skal avvik inntektsføres eller utgiftsføres som premieavvik i driftsregnskapet 
(jf. FKR § 13-4 Håndtering av avvik)

Tabellen nedenfor viser en spesifikasjon av Tromsø Havns netto pensjonskostnad, betalt pensjonspremie  
samt premieavvik.

Tabell 3-2 Netto pensjonskostnad, betalt premie og årets premieavvik 

Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C)

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening  1 433 543

• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 1 563 367

• Forventet avkastning på pensjonsmidlene (1 696 396)

• Administrasjonskostnader 131 767

• Netto pensjonskostnad (inkludert administrasjonskostnader) 1 432 281

• Betalt premie i året (inkludert administrasjonskostnader) 2 397 096

• Årets premieavvik (964 815)

2 017

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet avkastning 4,50 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,20 %

Arbeidsgiversats 7,90 %

Tabell 3-1 Økonomiske forutsetninger

4141



Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser

Faktiske midler/forpliktelse 1.1.2017 (37 170 676) 39 689 845

Estimerte midler/forpliktelse 1.1.2017 39 384 972 (42 424 294)

Estimatavvik 1.1.2017 2 214 296 (2 734 449)

Estimatavvik fra tidligere år 0 0

Estimatavvik fra i år 2 214 296 (2 734 449)

Akkumulert estimatavvik 31.12.2017 0 0

Jf. regnskapsforskriftens § 13-3 pkt. C skal det årlig foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble 
balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger 
legges til grunn. Avviket mellom avlagt tall for pensjonsforpliktelse i foregående år og ny beregning kalles årets 
estimatavvik for pensjonsforpliktelsene. Videre er årets estimatavvik for pensjonsmidlene avviket mellom avlagte 
tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert 
premieavvik og beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E): Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.2017 39 921 078

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.2017 41 475 432

Akkumulert gjenstående premieavvik 31.12.2017 5 414 396 430 000

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.2017 (7,9 %) 1 554 354 122 794

Amortisering av premieavvik og fremtidig utvikling
Tromsø Havn har tidligere år valgt å bokføre premieavviket lineært over 15 år fra og med 2002 til og med 2010. 
I 2011 ble det gjort endringer i regelverket som førte til at premieavvik oppstått i 2011 og senere skulle bokføres 
lineært over 10 år. Nye endringer kom for premieavvik oppstått i 2014 og senere, som skal bokføres over 7 år. 

Premieavviket har i perioden 2002 til 2017 vært positiv i alle år, med unntak av 2003 og 2015.

Samlet påvirket årets premieavvik og årets amortisering netto driftsresultat 2017 med kr 149 485,- i netto inntekt.

Tabellen nedenfor viser netto pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik. 

Tabell 3-4 – Estimatavvik

Tabell 3-3 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik



Note 4 Kortsiktige fordringer – tap på fordringer

2017

Avsetning 1.1 450 000

Reelle tap 302 602

Innkommet på tidligere avskrevne 0

Avsetning 31.12 450 000

Utgiftsført/inntektsført (+/-) 302 602

Note 5 Avsetning og bruk av fond

Disposisjonsfond 2017 2016

Disposisjonsfond  1.1 35 774 100 40 848 495

Avsatt i driftsregnskapet 23 048 654 7 656 365

Bruk av fond 12 730 760

Disposisjonsfond 31.12 58 822 754 35 774 100

Ubundne kapitalfond 2017 2016

Ubundne kapitalfond 1.1 0 12 979 504

Avsatt i investeringsregnskap

Bruk av fond 0 12 979 504

Kapitalfond 31.12 0 0

Note 6 Endringer på kapitalkonto

Kapitalkonto 2017 2016

Sum anleggsmidler 1 366 659 327 1 151 828 176

- Langsiktig gjeld 913 502 296 939 251 700

+ Ubrukte lånemidler 60 011 164 264 448 111

Kapitalkonto 31.12 513 168 195 477 024 587
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Note 7 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskap: 31.12.2016 31.12.2017 Endring

Omløpsmidler 352 886 635 177 077 234

Kortsiktig gjeld 41 669 373 51 513 840

Arbeidskapital 311 217 263 125 563 394 -185 653 868

Drifts- og investeringsregnskap: Sum

Anskaffelse av midler:

Inntekter driftsregnskap 99 394 098

Inntekter investeringsregnskap 33 547 103

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 212 396 360

Sum anskaffelse av midler 345 337 561 345 337 561

Anvendelse av midler:

Utgifter driftsregnskap 48 752 293

Utgifter investeringsregnskap 238 584 051

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 39 218 136

Sum anvendelse av midler 326 554 480 326 554 480

Anskaffelse - anvendelse av midler 18 783 081

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 204 436 948

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap 185 653 867

Endring arbeidskapital i balansen 185 653 868

Differanse 1



Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld

Tromsø kommune 0 0

Sum 0 0

Note 8 Mellomværende med Tromsø kommune

Note 9 Årsverk, godtgjørelse og revisorhonorar
Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 25,0 årsverk, 
som er likt med årsverk i forhold til det foregående året.

Note 10 Vekting avdrag lån
Ved innføring av kommuneloven § 50 nr. 7, anbefalte Kommunal og regionaldepartementet (KRD) to metoder for 
beregning av minste tillatte avdrag. Disse er gjerne omtalt som «regnearkmodellen» og «forenklet modell».  
Tromsø Havn KF legger til grunn «forenklet modell» ved vekting av avdrag lån.

Tromsø Havn hadde en lånegjeld på 869,0 millioner kroner per 31.12.2017. 
Tromsø Havn KF har i 2017 betalt 19,0 millioner kroner i ordinære låneavdrag. Dette er 10,3 millioner kroner for 
lite i forhold til minste tillatte avdrag etter forenklet modell. Beløpet er avsatt i regnskapet og betales i 2018.

Mottaker Ytelse 2017 2016 2015

Havnedirektøren Lønn 1 168 262 1 110 000 1 040 006

Styret Møtegodtgjørelse 224 200 193 900 232 200

Styreleder Møtegodtgjørelse 52 000 48 000 56 100

KomRev Nord Revisjonshonorar 183 784 128 772 84 555
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OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE DEL AV GNR. 124 GNR. 69 FRA 

MASKINSALG AS TIL C&M BRANNSIKRING AS 

 

 

Saksbehandler:  Cecilie Johansen Arkiv: 611 &53  

Arkivsaksnr.: 18/40   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
 
Bakgrunn:  
Det foreligger en festeavtale mellom Tromsø Havn KF, som bortfester, og Maskinsalg AS 
(org. nr. 946 564 621) som fester, for 64/314 av gnr. 124 bnr. 69, i Breivika 
Havneområde. Festeforholdet gjelder seksjon 2 i bygget med sameiebrøk på 64/314.  
Festeavtalen omfatter i tillegg feste av 64/314 av 510 m2, slik det fremgår av kart 
vedlagt festeavtalen. Festeavtalen ble signert 27.6.2013. Festeforholdet mellom partene 
har imidlertid varighet tilbake i tid, herunder jf. avsluttet festeavtale signert 17.8.1992.  
 
I henhold til festeavtale signert 27.6.2013, punkt 10 første ledd, krever overdragelse av 
festeavtalen bortfesters samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Maskinsalg AS har nå solgt seksjon 2 i bygget, til C&M Brannsikring AS (org. nr. 
912 854 892). I henhold til kjøpekontrakt mellom Maskinsalg AS og C&M Brannsikring 
AS, skal eiendommen overtas av kjøper 1.5.2018. Det er i kjøpekontrakten tatt forbehold 
om bortfesters skriftlige samtykke til overdragelsen.  
 
I forbindelse med salget av bygningsmassen har SNE Næringsmekling AS, på vegne av 
Maskinsalg AS og C&M Brannsikring AS, søkt om Tromsø Havn samtykke til at festeavtale 
signert 27.6.2013 overdras fra Maskinsalg AS til C&M Brannsikring AS.  
 
Drøfting: 
Som det fremgår av festeavtalen kan ikke overdragelse av festeavtalen nektes uten 
saklig grunn. Spørsmålet blir derfor om det foreligger saklig grunn. Selv om saklig grunn 
gir hjemmel til å nekte samtykke, innebærer det ikke en plikt til å nekte samtykke.  
 
I festeavtalen punkt 10 annet ledd fremmes overdragelse som medfører økt trafikk til og 
fra festetomten, samt ny fester som ønsker å benytte tomten helt eller delvis til annet 
formål enn det festeavtalen dekker, som grunnlag for å nekte overdragelse.  
 
Av festeavtalen punkt 1 annet ledd fremkommer det at festetomten skal benyttes til 
næringsvirksomhet innenfor rammen av gjeldende reguleringsplan for området. Det gis 
ikke anledning til detlajhandel. Trafikk til og fra tomten forutsettes i festeavtalen å forbli 
på samme nivå som ved festeavtalens inngåelse.  
 
Tromsø Havn har ikke mottatt informasjon om hva eiendommen konkret skal brukes til 
av C&M Brannsikring AS, men det forutsettes at ny fester er kjent med, og vil bruke 
eiendommen i tråd med festeavtalens bestemmelser.  
 
Tromsø Havn kan ikke se negative ringvirkninger ved en eventuell overdragelse av 
festeavtalen.  
 
Hvis overdragelse av festeavtalen godkjennes av Tromsø Havn KF bør de involverte 
parter signere en transporterklæring vedrørende overdragelsen av festeavtalen. 
Transporterklæring er utarbeidet, og vedlagt dette saksfremlegget. 
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Konklusjon:  
 
Det foreligger ikke saklig grunn til å nekte samtykke til overdragelse av festeavtalen. 
Innstillingen blir derfor at samykke gis og at transporterklæring signeres.  
 
Vedlegg:  
 

1. Søknad fra SNE Næringsmegling AS 
2. Firmaattest C&M Brannsikring AS 
3. Festeavtale signert 27.6.2013 (kopi) 
4. Transporterklæring til festeavtale signert 27.6.2013 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale, datert 27.6.2013, mellom Tromsø Havn 
KF og Maskinsalg AS, overdras fra fester Maskinsalg AS (org. nr. 946 564 621) til ny 
fester C&M Brannsikring AS (org. nr. 912 854 892), med virkning fra 1.5.2018. 
Samtykket betinges av at C&M Brannsikring AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.  
 
Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene vedrørende 
overdragelse av festeavtalen.  

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Søknad fra SNE Næringsmegling AS 

 

 

Utklipp fra eposter 25.1.2018 og 1.3.2018, fra SNE Næringsmegling AS v/ megler Ben-

Ruben Heimstad, til Tromsø Havn KF v/ eiendomskonsulent Cecilie Johansen, vedrørende 

samtykke til overdragelse av festeavtale signert 27.6.2013, mellom Tromsø Havn KF og 

Maskinsalg AS:  

 

 

Epost 1.3.2018: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epost 25.januar 2018: 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299 - SALG AV 

AREAL TIL TOTAL PROSJEKT AS 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: L13  

Arkivsaksnr.: 17/62   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Bakgrunn: 

Tromsø Havn KF har mottatt søknad fra Total Prosjekt AS om kjøp av areal i 

Breivika. Begrunnelsen er følgende: 

På Stakkevollvegen 299 har søkeren en nylig vedtatt reguleringsplan med 2 

nybygg (se nedenfor) som søkeren i utgangspunktet er klar til å starte bygging 

av. Det nye i saken er at Byutvikling ønsker å endre på veiløsning mot nord. 

Ønske om endring kommer av at Statens vegvesen i forbindelse med ny 

Områdeplan krever at denne avkjøringa skal korrespondere med eksisterende 

avkjøring til Brødrene Dahl og Posten (motsatt side mot øst), og at kommunen 

ikke ønsker å ha varelevering/adkomst fra vest/Stakkevollvegen. Denne nye 

adkomsten vil også være til eiendommer mot nord, slik at antall avkjøringer fra 

ny fylkesvei mot øst reduseres til et minimum. Stakkevollvegen skal mest 

sannsynlig være kollektivvei, dvs. uten vanlig biltrafikk eller varelevering. 
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Situasjon over viser ny ønsket veiløsning og konsekvens for Total Prosjekts planlagte nordre bygg på 
Stakkevollvegen 299 

 

Søkeren opplyser at de i praksis kan løse denne utfordringa ved å flytte sitt 

nordre bygg ca. 10 meter lengre mot sør og samtidig redusere størrelse på sitt 

bygg mot sør tilsvarende det veien flyttes. Men ei slik endring medfører at Total 

Prosjekt får et mindre bygg mot sør og ei mindre tomt. De ser for seg at dette 

kan løses via et kjøp av tomt mot nord som Tromsø Havn KF eier (se skisse 

under).  
 

 
 



  Sak 21/18 

 

 Side 16 av 23   

 

Drøfting: 
 
Arealet som ønskes kjøpt og som er regulert til forretning utgjør.  
446,4 m2 + 163,4 m2= 609,8 m2 
I tillegg inngår veiareal som utgjør 581,2 m2 
 
Tromsø Havn KF har solgt nabotomten kaldt «Buffersonen» for en tid tilbake for kr 1500 
pr m2. Tromsø Havn KF og Total Prosjekt AS har forhandlet seg frem til en pris på kr 
1600 pr m2 for areal som ansees som markedspris. 
 
Veiareal selges for kr 800 pr m2. 
 
Kjøpesummen blir følgende: 
 
609,8 m2 x kr 1600= kr 975 680 
581,2 m2 x kr 600 = kr 348 720 
Sum           kr 1 324 400 
 
 
Konklusjon: 
 
Tromsø Havn KF vil anbefale at arealet selges til Total Prosjekt AS. Havna har selv ikke 
bruk for arealet da det ligger utenfor selve terminalområdet. Salget vil bidra til at ny 
veiløsning kan gjennomføres samtidig som Total Prosjekt AS får gjenvunnet nytt areal for 
det areal som går tapt i forbindelse ny veiplan. 
 
Salget må forlegges Tromsø kommunestyre for endelig godkjennelse. 
 
Vedlegg: 
 

 

Innstilling: 
 
 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Total 
Prosjekt AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282 Arealets størrelse fastsettes 
endelig etter at Områdeplan for ny fylkesvei 59 er godkjent. 

 
 

2. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik 
innstilling: 

 
a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Total Prosjekt AS. Arealet 

utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at 
Områdeplan for ny fylkesvei 59 er endelig godkjent.  

 
 
 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82  

Arkivsaksnr.: 16/224   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Tromsø Havnestyre 26.01.2017 

8/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017 

19/17 Tromsø Havnestyre 30.03.2017 

29/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017 

32/17 Tromsø Havnestyre 29.06.2017 

37/17 Tromsø Havnestyre 31.08.2017 

42/17 Tromsø Havnestyre 28.09.2017 

50/17 Tromsø Havnestyre 30.11.2017 

54/17 Tromsø Havnestyre 15.12.2017 

2/18 Tromsø Havnestyre 25.01.2018 

7/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

11/18 Tromsø Havnestyre 22.02.2018 

22/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 

 

Innstilling: 
Havnestyret tar saken til orientering. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn Sak  23/18 
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FORHANDLINGER OM FASTPRISAVTALE MELLOM HURTIGRUTEN OG 

TROMSØ HAVN KF 

Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 17/240 Unntatt offentlighet 

Offentlighetsloven § 5 



Tromsø Havn Sak  24/18 
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STATUS PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR 

Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 411  

Arkivsaksnr.: 18/23 Unntatt offentlighet Offl. 

§25
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PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: 031  

Arkivsaksnr.: 18/93   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

 

 
Muntlig orientering av driftsorganisasjonen på Prostneset. 

 

Innstilling: 
 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 




