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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.03.2018 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/124   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

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

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 22.03.2018 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 22.03.2018 

Tid:  09:00 - 15:20 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

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

May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

Synnøve Søndergaard, Irene Vanja Dahl (vara) 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

  

 

May-Britt Ellingsen tiltrådte møtet til behandling av sak 18/18. 

Randi Thørring fratrådte møtet før behandling av sak 24/18. 

Erling Bangsund og Aashild Forseth fratrådte møtet ved behandling av sak 24/18. 

 

Behandling av sak 23/18 flyttes og behandles før sak 22/18. 

Behandling av sak 25/18 flyttes og behandles før sak 24/18. 

 

 
Kommuneadvokaten ved Morten Hermansen redegjorde for deres betraktninger i sak 

23/18. Han fratrådte deretter møtet. 
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 REFERATSAK 22.03.2018  
 

18/18 18/47   
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 PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET  
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15/18  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.02.2018  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 22.02.2018 godkjennes. 
Behandling: 

Protokolltilførsel: May-Britt Ellingsen deltok på møtet den 22.02.2018 

 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren med protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 22.02.2018 med protokolltilførsel godkjennes. 
 
  

16/18 Unntatt offentlighet Offl. §25 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 12.03.2018  

 

 
  

17/18  

REFERATSAK 22.03.2018  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar sakene:  

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 til orientering. 

 

B): Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang.. «Svar – Kvaløyvågen 1073 

oppføring av kai og brygge» datert 28.02.2018 til orientering.  

 

C): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Imes – forlengelse 

av kai» datert 02.03.2018 til orientering 

 

 D): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – anmodning om 

samtykke til uttalelse – Grimsholm AS, flytebrygger» datert 08.03.2018 til orientering. 

 

 
Behandling: 

Sak A) 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak B) 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak C) 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak D) 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Tromsø Havnestyre tar sakene:  

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 til orientering. 
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B): Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang.. «Svar – Kvaløyvågen 1073 

oppføring av kai og brygge» datert 28.02.2018 til orientering.  

 

C): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Imes – forlengelse 

av kai» datert 02.03.2018 til orientering 

 

 D): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – anmodning om 

samtykke til uttalelse – Grimsholm AS, flytebrygger» datert 08.03.2018 til orientering. 

 
  

18/18  
FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2017 - TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens 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. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

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. 
 
  

19/18  
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2017  

 
Havnedirektørens 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. 

 b.   Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 kr 6 729 474,-avsettes til 

       disposisjonsfond. 
Behandling: 

Havnestyret foreslo: 

Nytt punkt 1 a) og 1 b) 

1 a) Styret er fornøyd med årsresultatet for 2017. 

 

1 b) Styret foreslo følgende endringer i årsrapporten for 2017, under kapitlet styrets 

årsberetning: 

Avsnitt «Styrets arbeid», 3. setning endres til: 

Det har regelmessig vært informert om pågående prosjekter i havnestyrets møter. 

Avsnitt «Lønnsomhet», erstattes med følgende tekst: 

Lønnsomheten i 2017 er noe redusert. Gjennom store investeringer i infrastruktur og 

utvidet eiendomsdrift er grunnlaget for en positiv inntektsutvikling lagt. Styret vil 

fokusere spesielt på nødvendigheten av å utnytte disse mulighetene best mulig. 

Avsnitt «Miljø», 2. avsnitt, 4. setning endres til: 

Havnestyret har en ambisjon om at foretaket skal integrere bærekraft i hele driften. 
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Avsnitt «Markedsutsikter», 10. avsnitt, setningen «Styret har stor tro på videre vekst!» 

strykes. 

 

Punktene a. og b. blir nye punkt, hhv 2 a) og 2 b) 

 
Votering: Innstillingen til havnestyrets punkt 1 a) ble enstemmig vedtatt. 

  Innstillingen til havnestyrets punkt 1 b) ble enstemmig vedtatt. 

  Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1.  a) Styret er fornøyd med årsresultatet for 2017. 

 b) Styret foreslo følgende endringer i årsrapporten for 2017, under kapitlet styrets 

 årsberetning: 

Avsnitt «Styrets arbeid», 3. setning endres til: 

Det har regelmessig vært informert om pågående prosjekter i havnestyrets møter. 

Avsnitt «Lønnsomhet», erstattes med følgende tekst: 

Lønnsomheten i 2017 er noe redusert. Gjennom store investeringer i infrastruktur og 

utvidet eiendomsdrift er grunnlaget for en positiv inntektsutvikling lagt. Styret vil 

fokusere spesielt på nødvendigheten av å utnytte disse mulighetene best mulig. 

Avsnitt «Miljø», 2. avsnitt, 4. setning endres til: 

Havnestyret har en ambisjon om at foretaket skal integrere bærekraft i hele driften. 

Avsnitt «Markedsutsikter», 10. avsnitt, setningen «Styret har stor tro på videre vekst!» 

strykes. 

 

2. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik 

innstilling 

 

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2017. 

 b.   Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 kr 6 729 474,-avsettes til  

       disposisjonsfond. 
 
  

20/18  

OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE DEL AV GNR. 124 GNR. 69 FRA 
MASKINSALG AS TIL C&M BRANNSIKRING AS  

 
Havnedirektørens 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.  

 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

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.  
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Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene vedrørende 

overdragelse av festeavtalen.  

 
  

21/18  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299 - SALG AV 
AREAL TIL TOTAL PROSJEKT AS  

 
Havnedirektørens 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.  

 

 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

22/18  
ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Havnestyret tar saken til orientering. 
 
 

Behandling: 

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende: 

 Status og eventuell avvik i prosjektet 

 Fremdrift 

 SHA – miljø og økonomi 

 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Havnestyret tar saken til orientering. 
 
  

23/18 Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5 
FORHANDLINGER OM FASTPRISAVTALE MELLOM HURTIGRUTEN OG 
TROMSØ HAVN KF  

 

 

24/18 Unntatt offentlighet Offl. §25 
STATUS PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR  

 

 

25/18  
PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET  

 

 

Havnedirektørens innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 

 
Behandling: 

Havnedirektøren og markedsansvarlig presenterte driftsorganisasjonen og markedstiltak 

med mer angående Prostneset. 

 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

  

 

 

 

 

Møtet slutt kl 15:20 

 

Tromsø, 22.03.2018 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

   Aashild Forseth  

   Referent 

 

 



  

Side 8 av 8 

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 May-Britt Ellingsen 

 

 

 

Ketil Arnesen Erling Bangsund 



Tromsø Havn  Sak  27/18 
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REFERATSAKER 26.04.2018 

 

 

Saksbehandler:  Elisabeth Andrea Nygård Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/118   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

 
 

A) Revisjonsberetning 2017 fra KomRev NORD, datert 11.04.18: «Uavhengig revisors 
beretning». 
 

B) Analyse fra Tromsø Kommune, datert 07.03.18:«Økonomisk analyse av Tromsø 
Havn KF» 
 

C) Brev fra WSP til Tromsø kommune, datert 23.03.18: «Plan 1841 – 
Dispensasjonssøknad til rekkefølgekrav»  
 

D) Brev fra Tromsø Havn KF, datert 20.03.18: «Tromsø kommune – lokal forskrift om 
fartsberegning i sjøen i Tromsø kommune» 
 

E) Brev fra Hurtigruten, datert 06.04.18: «Svar på hevendelse – 
kommuneadvokatens betenkning vedr. inngått avtale mellom Tromsø Havn og 
Hurtigruten» 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Revisjonsberetning 2017» til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak B) «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til 
orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Plan 1841 – Dispensasjonssøknad til 
rekkefølgekrav» til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak D) «Tromsø kommune – lokal forskrift om 
fartsberegning i sjøen i Tromsø kommune» til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar referatsak E) «Ang. avtale mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten 
AS – status og videre arbeid» til orientering. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 







































  Vedlegg B-1 

 

WSP Norge AS 
Pb. 185 sentrum, 0102 Oslo 
Telf: +47 23 24 45 50 
Org nr.: 881 894 742 
www.wspgroup.no  

 

 

Tromsø Kommune, Byutvikling 
Rådhuset 
Postboks 6900 
9299 Tromsø 
 
 

 

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato: 
Plan 1841 EW Tromsø 23.03.2018 

 

 

Plan 1841 – Søknad om dispensasjon fra rekkefølge krav i 
plan 
 

Viser til reguleringsplan 1841 med bestemmelser som setter en rekke krav til 
opparbeidelse av infrastruktur før igangsettelsestillatelse innenfor planområdet kan gis. 

Det planlegges nå en etablering på eiendom 125/390 innenfor planområdet. 
Eiendommen er eiet av Tromsø Havn KF. Det har vært gjennomført 
forhåndskonferanse for tiltaket i medhold av Pbl § 21-1, jf. SAK 10 § 6-1, deres ref. 
79231/17-KARARK / Sak 17/8083. Rammesøknad for tiltaket i medhold av SAK §6-4 er 
varslet innsendt innen kort tid. 

På vegne av Tromsø Havn KF søkes det i hht. informasjon fra forhåndskonferanse 
med dette dispensasjoner fra rekkefølgekravene til plan 1841. Det søkes kun 
dispensasjon i forhold til tidspunkt for gjennomføring av tiltakene da disse i stor grad er 
knyttet opp mot tilgrensende prosjekter som gjennomføres av kommunen og Statens 
Vegvesen. Redegjørelse til de enkelte punkter i rekkefølgekravene er gitt i det 
følgende. 

 

Nabovarsel 
Berørte naboer og gjenboere er varslet i henhold til kravene i plan- og bygningsloven § 
21-3.  

Vi har vurdert at berørte naboer/gjenboere er varslet.  

Nabovarsel ble sendt 23.03.2018 jfr. vedlagt kvittering. Mottatte merknader er redegjort 
for i vedlegg 1. 

 

Ansvarsområder og foretak 
Søknad om dispensasjon er ikke ansvarsbelagt. Det er derfor ikke erklært ansvarsretter 
i denne saken. 

 

Dispensasjon 
Vilkåret for dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 
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Hvert enkelt rekkefølgekrav som det søkes dispensasjon fra er angitt i det følgende. 

Rekkefølgekrav knyttet til anlegg innenfor planområdet 

 

Rekkefølgekrav a): Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKB2, 
skal nødvendig angitt støyskjerming av containerområdet være 
etablert 

 

Rekkefølgekrav e): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet 
før VAO-løsninger inkludert slukkevann er etablert iht. godkjent 
rammeplan. 

 

Rekkefølgekrav f): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor området før 
internveier er etablert. 

 

Rekkefølgekrav g): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet 
før avfallshåndtering er opparbeidet. 

 

Etablering av støyskjerm, VAO-løsning, internvei og avfallsløsning inngår i tiltaket som 
det søkes om rammetillatelse for med påfølgende igangsettingssøknader. For å kunne 
etablere disse elementene må derfor igangsettingstillatelse kunne gis. 

 

Det vises til Pbl §18-1 tredje ledd som angir «Kommunen kan gi tillatelse til tiltak som 
nevnt i § 20-1 første ledd bokstaver a, d og m på vilkår av at arbeidene etter første ledd 
blir utført før tiltaket ferdigstilles.» 

Med bakgrunn i Pbl§ 18-1 som referert over søkes det med dette om midlertidig 
dispensasjon fra rekkefølgekrav a), e), f) og g) gjeldende fram til tidspunkt for søknad 
om midlertidig brukstillatelse for tiltaket. Dette for å kunne etablere tiltakene i de listede 
rekkefølgekrav. 

Tiltakene i rekkefølgekrave er opprettholdt fullt ut og dispensasjon med vilkår sikrer at 
tiltakene etableres som forutsatt, og slik at tiltakene er etablert til anlegget skal tas i 
bruk slik hensikten bak rekkefølgekravene er. Vi mener fordelene ved å gi midlertidig 
dispensasjon er klart større enn eventuelle ulemper. 

 

 

Rekkefølgekrav knyttet til anlegg utenfor planområdet 

 

Rekkefølgekrav b): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet 
før ny kryssløsning ved Nordøyavegen er etablert. 

 

Rekkefølgekrav c): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet 
før ny fylkesvei 59 er etablert mellom kryss med Gimlevegen og 
kryss med Nordøyaøvegen. 
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Rekkefølgekrav d): Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet 
før gang- og sykkelløsning med tilhørende støyskjerming er etablert 
langs vestsiden av Stakkevollvegen/Skattøraveien, fra kryss ved 
Nordøyaveien frem til kryss ved Håndverkervegen. Nødvendig 
sanering og samling av avkjørsler for boligene i vest skal gjøres 
samtidig. Støyskjerming skal bygges med transparente elementer. 

 

Tiltakene som listes opp er del av kommunens og Statens Vegvesens prosjekter på 
strekningen Stakkevollvegen/Skattøravegen og ny fylkesveg, ref. pågående arbeider 
med plan 1863 og Tenk Tromsø. Ut fra den informasjon vi har tilgjengelig er planen 
forventet lagt ut på høring før sommeren 2018. Finansiering av tiltakene er vedtatt i 
Kommunestyret 22.11.2017 sak 268/17. Prosjektene ligger med høy prioritering og 
antatt gjennomføring 2019-2020, ref. foreløpig handlingsplan etter styringsgruppemøtet 
Tenk Tromsø 5. mars 2018. Finansiering er sikret fullt ut via Tenk Tromsø og 
Byvekstavtale, og rekkefølgekravet ansees derfor som oppfylt. 

 

Med referanse til rekkefølgekrav b) er det gitt tillatelse til midlertidig adkomst i nord av 
planområdet den 25.01.2018, deres ref. 5286/18-PLNID L12 / 14/2883. Tillatelsen er 
gitt med forutsetning om at adkomst skal benyttes for hele planområdet med tilhørende 
støyskjerming langs Stakkevollvegen/Skattøravegen. 

Som redegjort for i søknad om midlertidig adkomst vil det ikke være aktuelt for Troms 
fylkeskommune å benytte denne midlertidige adkomsten. Adkomsten ligger over det 
arealet hvor fylkeskommunen skal etablere sitt anlegg, følgelig må midlertidig adkomst 
fjernes og erstattes med permanent adkomst i sør før området kan tas i bruk for 
fylkeskommunen. 

Støyberegninger gjort som del av reguleringsplanen angir at støybelastningen fra det 
totale planområdet gir en er marginal økning i forhold til vegstøyen fra 
Stakkevollvegen/Skattøravegen. I perioden med midlertidig adkomst vil det kun være 
fiskemottaket som er i drift og total støy vil derfor være mindre enn beregnet. 

I støyberegningene er det videre opplyst at det er lagt inn konservative verdier for 
støykilder. Som en del av etableringen legges det til rette med landstrøm for skip som 
et støyreduserende tiltak som ikke er hensyntatt i beregningene. 

Totalt sett bygger dette opp om vurderingen om at tiltaket vil gi en marginal endring av 
støyforholdene ut fra dagens belastning på Stakkevollvegen/Skattøravegen. I og med 
at tiltaket med etablering av permanent støyskjerming fra vegen ligger inne som et 
prosjekt i Tenk Tromsø med relativt nær forestående etablering ref. over, samt den 
marginale endringen i støybelastning, søkes det om dispensasjon fra kravet til 
støyskjerming i gitt tillatelse for midlertidig adkomst. 

 

Hvis kommunen ikke vurderer at rekkefølgekrav b) c) og d) er oppfylt, søkes det med 
dette om dispensasjon fra disse punktene.  

Vurderes det som rekkefølgekrav ikke er oppfylt og det ikke gis dispensasjon er 
følgene for alle praktiske formål et bygge- og deleforbud inntil kommunen selv og 
Statens Vegvesen har gjennomført sine prosjekter langs Stakkevollvegen/ 
Skattøravegen og ny fylkesveg. 

Gis det videre ikke dispensasjon til krav om støyskjerming som følge av midlertidig 
adkomst vil dette medføre kostbare tiltak som kun vil stå i en kort periode, anslagsvis 
under et år, i påvente av den permanente støyskjermingen. Støybelastningen med å 
etablere og senere rive slik midlertidig støyskjerming vil også langt overstige den 
økning som det omsøkte tiltaket medfører.  
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Vi mener derfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn eventuelle ulemper.

Etter en samlet vurdering mener vi f ordelene ved å gi dispensasjo n er klart større enn
eventuelle ulempe r i de punkter det her søkes dispensasjon eller midlertidig
dispensasjon for.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon 957 30 749 eller på e - post
erik.wikran@wsp.com

På vegne av Tromsø Havn

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Erik Wikran
Prosjektleder

Vedlegg 1: Redegjørelse for mottatte merknader på nabovarsel



Vedlegg 1

WSP Norge AS
Pb. 185 sentrum, 0102 Oslo
Telf: +47 23 24 45 50
Org nr.: 881 894 742
www.wspgroup.no

Tromsø Kommune, Byutvikling
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato:
Plan 1841 EW Tromsø 11.04.2018

Plan 1841 – Søknad om dispensasjon fra rekkefølge krav i 
plan
Redegjørelse nabomerknader

Det er ikke mottatt merknader fra naboer til varslet søknad om dispensasjon

På vegne av Tromsø Havn

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Erik Wikran
Prosjektleder
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WSP Norge AS 
Pb. 185 sentrum, 0102 Oslo 
Telf: +47 23 24 45 50 
Org nr.: 881 894 742 
www.wspgroup.no  

 

 

Tromsø Kommune, Byplankontoret 
Rådhuset 
Postboks 6900 
9299 Tromsø 
 
  
Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato: 
SJJ EW Tromsø 22.11.2017 
 

Plan 1841 – Midlertidig adkomst 
 

Viser til reguleringsplan 1841 som viser internt vegsystem som i sør skal knyttes mot 
veganlegg som reguleres i plan 1863 med blant annet fylkesveg fra Isrenna til Nordøy-
vegen med ny rundkjøring/kryssløsning mellom Stakkevollvegen, Nordøyvegen og ny 
fylkesveg. Framdriften i planarbeidet med plan 1863 er ikke kjent, ei heller når en fysisk 
realisering av veganlegget i denne planen vil skje. For å kunne ta i bruk det nybyggede 
kaianlegget i planområdet 1841 og etablere planlagt aktivitet i tilknytning til denne er 
det avgjørende at det etableres en tilfredsstillende adkomst til planområdet i påvente av 
realiseringen av veganlegget i plan 1863. 

Det har vært møter i saken mellom Tromsø Havn og Tromsø kommune og det er åpnet 
for at det skal kunne etableres slik midlertidig atkomst lokalisert nord i planområdet. I 
hht. signalene gitt i møte med Byplankontoret bør en slik midlertidig atkomst plasseres 
så langt unna eksisterende kryss mellom Stakkevollvegen og Ringvegen som mulig av 
hensynet til trafikkavvikling i eksisterende kryss og trafikksikkerheten ved en midlertidig 
adkomst. Samtidig kan ikke midlertidig adkomst legges framfor eksistened boligbebyg-
gelse på vestsiden av Stakkevollvegen av hensyn til trafikkstøy. Vedlagt skisse viser en 
slik løsning der midlertidig adkomst er lokalisert helt i nordenden av planområdet, en 
plassering som svarer på alle punktene i signalene fra Byplankontoret. 

Det bemerkes fra Tromsø Havn sin side at midlertidig adkomst skal dekke behovet for 
atkomst til kai og til etableringen i tilknytning til denne inntil en permanent adkomst i sør 
er etablert. For realisering av øvrig aktivitet i planområdet, inkludert bussterminal med 
tilhørende aktiviteter, forutsettes det at vegsystemet internt i området kan etableres 
med tilknytning i sør mot vegsystemet i planområdet 1863. Når den permanente kryss-
løsning er etablert forutsettes det at midlertidig adkomst sperres og fjernes. 

Forslag til midlertidig adkomstveg er lagt over eiendom 125/645 eiet av Tromsø Kom-
mune. Eiendommen er del av det pågående makebyttet mellom Tromsø Kommune og 
Troms Fylke. Det er innhentet samtykke for foreslått midlertidig adkomst fra Troms 
Fylke, ref. vedlagt epost. Epost er gått til Tromsø kommune Eiendom for informasjon. 
Saken har tidligere vært diskutert med Eiendom, men det gis ikke noen føringer før en 
avklaring med plassering er gitt fra Byplankontoret. 

Til informasjon så planlegges det at den midlertidige adkomsten tas inn i det pågående 
arbeidet med rammesøknad for byggeprosjektet i formålsområde BKB2 plan 1841. 

Vi ber derfor om Byplankontorets snarlige vurdering av den foreslåtte lokasjonen av 
midlertidig adkomst og i håp om at Byplankontoret kan gi sin tilslutning til prinsippet og 
plasseringen som grunnlag for slik rammesøknad. 
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På vegne av Tromsø Havn

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Erik Wikran
Prosjektleder

Vedlegg 1: Skisse plassering midlertidig adkomst i nord

Vedlegg 2: Samtykke Tromsø Fylke

SP NoNNNNNN rge AS
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Vedlegg 1: Skisse plassering midlertidig adkomst i nord 
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Vedlegg 2: Samtykke Tromsø Fylke 
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Adresser i henhold til liste 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
ESA 17/30  RBE/ 

adm@tromso.havn.no 
20.03.2018 

  

 
 
TROMSØ KOMMUNE – LOKAL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TOMSØ 

KOMMUNE, (TROMS), SJØKART NR. 084 086 087 088 og 090 – HØRINGSBREV 

Innledning 

Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune. Etter høringsperioden vil 

forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret.  

Hjemmel for lokale fartsforskrifter er forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 

(fartsforskriften). I kommunens sjøområde er det kommunestyret/havnestyret som fastsetter lokale fartsforskrifter, og 

Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig, jf. fartsforskriften § 4, 1. ledd. Dette omfatter i denne sammenheng 

også hoved-led og bi-led innenfor kommunens sjøområde. Kystverkets hovedkontor skal godkjenne slike fartsforskrifter, og 

godkjennelsen er en betingelse for forskriftens gyldighet.  

 

Bakgrunn  

Generelt om sentral fartsforskrift 

Den sentrale fartsforskriften gjelder generelt for norsk sjøterritorium og for alle fartøy uansett størrelse eller fremdriftsmiddel. 

Fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og 

farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder 

badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. 

Formål med innføring av lokal fartsforskrift 

Tromsø kommune har per i dag ingen gjeldende fartsforskrift for sjøområdene i kommunen. 

Formålet med innføring av lokal fartsforskrift er å regulere hastigheten i områder nær land slik at sårbare områder, 

installasjoner og farleder skånes mest mulig fra skadesjø og bidrar til å redusere farefulle situasjoner i farvannet. Det er mye 

trafikk i Tromsøysundet og Tromsø kommunes sjøområder, og for å ivareta trafikksikkerheten ser vi det som nødvendig å 

sette fartsbegrensning i området nært land.  

Bemerkninger vedrørende bruk av vannscooter 

Det var en høring i høsten 2017 vedrørende en lokal fartsforskrift. Etter høringsperioden var utløpt ble saken satt på vent på 

grunn av kommunestyrets sak 156/17 «Frislepp av vatnscooter». Vedtaket fra sak 156/17 lyder som følger:  

«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og Ishavskystens Friluftsråd starte eit arbeid for å 

få på plass eit regelverk som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna bruk av hav og 

fjære».  

Erfaringer fra andre høringer rundt ordensforskrifter om bruk av vannscooter, viser at det er utfordrende og regulere bruken av 

ett enkelt type fartøy. For å omgå denne problematikken er det nå utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift som skal regulere 

hastighet, uansett fartøytype.  
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Fartsforskriftens innhold 

Fartsbegrensningen er satt til 8 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra land, slik at de tradisjonelle brukerene ikke føler 

seg uhensiktsmessig belastet og kan ivareta en ‘sjarkefart’. Det gjøres dog oppmerksom på at selv om den lokale 

fartsbegrensningen settes til 8 knopp skal det utvises aktsomhet og hensyn til andre.  

Det er i tillegg satt en fartsbegrensning til 5 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra verneområder. Denne er satt slik for 

å sikre og ivareta sårbart miljø og dyreliv. Fartsbegrensningen på 5 knopp er uterbeidet etter kystverkets «veiledning om 

utarbeiding av lokale fartsforskrifter», fra Kystverkets hovedkontor fra 2009 kapittel B. Den lyder: «En fartsbegrensning på 5 

knop i farvann som kjennetegnes ved: … det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg, marinaer, bryggeanlegg og 

farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv».  

 

Utkast til forskrift er utarbeidet samråd med Troms og Finnmark Losoldermannskap, Tromsø kommune og Ishavskysten 

friluftsråd og har blitt forhåndsgodkjent i Kystverket Regionskontoret for Troms og Finnmark. 

  

Høring 

Høringen foretas som direkte høring til våre største brukere. Det kan være at andre brukere av Tromsø havn ikke blir hørt via 

denne høringen. Den vil også bli annonsert på vår hjemmeside og via sosiale media. Høringsinstansene bes selv å vurdere 

behovet for å forelegge høringene for underliggende/andre aktuelle organisasjoner eller personer.  

 

Høringsfrist er satt til XX. XXXXXX 2018 

 

Merknader sendes til vår administrasjon, per epost: adm@tromso.havn.no.  

Eposten med høringssvar merkes med «Høringssvar til utkast til lokal fartsforskrift». 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  
 
 

mailto:adm@tromso.havn.no
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Adresseliste 

Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.no 

Troms Fylkeskommune postmottak@tromsfylke.no 

Kystverket post@kystverket.no 

Hurtigruten ASA firmapost@hurtigruten.com 

Forsvaret/kystvakten forsvaret@mil.no 

Politihuset i Tromsø post.troms@politiet.no 

Troms fylkestrafikk kurt.bones@fylkestrafikk.no  

Bring Logistics tromso.support@bring.com  

Lars Holm Shipping AS office@holmshipping.no 

Boreal AS post@boreal.no 

Nor-Lines Rederi norlines@norlines.no 

Holm Agency AS post@holmagency.no 

Bunker Oil mail@bunkeroil.no 

EIMSKIP shipping@eimskip.no  

Odd Berg Gruppen  firmapost@oddberg.no 

Troms Fryseterminal post@troms-fryseterminal.no 

North Agency AS operations@northagency.no  

Norway Pelagic egil@pelagia.com 

Tromsø Skipsverft aage@tsv.no  

Ishavskysten Friluftsråd tinemarie@ishavskysten.no  

Norges vannscooterforbund christian.hammernes@vannscooternorge.no  

Troms forum for natur og friluftsliv troms@fnf-nett.no  

Redningsselskapet post@rs.no  
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FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ KOMMUNE, (TROMS), 

SJØKART NR. 084, 086, 087, 088 og 090.  
Forskrift fastsatt av Tromsø havnestyre (dato) med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om 
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og  farvann § 
13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd. 

 

§ 1 (fartsbegrensning) 
 

a) 8 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere 
enn 200 meter fra land. 

b) 5 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere 
enn 200 meter fra verneområder.  

 

§ 2 (unntaksbestemmelse) 
Forskriften gjelder ikke for 

a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og 
ambulansefartøyer, 

b) fartøyer med lege om bord, 
c) fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å 

få utført utrykningen eller oppdraget. 
 
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om 
utrykningen eller oppdraget. 

 

§ 3 (dispensasjon) 
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare 
skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal 
legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for 
skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, 
akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. 
 
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset. 
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret. 
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor 
er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret. 
 

§ 4 (straffansvar) 
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter 
etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke 
rammes av strengere straffebestemmelse. 
 

§ 5 (ikrafttredelse) 
Forskriften trer i kraft (dato) 
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Kart som viser berørte områder 

 

Figur 1 Tromsø kommune; røde skraverte felt er naturvernområder. Alle verneområder er vernet etter forskrift i 

tidligere naturvernloven, nå naturmangfoldloven, og har egne verneforskrifter. Hentet fra:http://kart.naturbase.no/ 

 

 

http://kart.naturbase.no/


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vår ref:   Deres ref:   Dato:06.04.2018 
 

 
 
 
 
 
SVAR PÅ HENVENDELSE - KOMMUNEADVOKATENS BETENKNING VEDR. INNGÅTT AVTALE 
MELLOM TROMSØ HAVN OG HURIGRUTEN 
 
Hurtigruten viser til epost fra havnens styreleder Jarle Heitmann til Hurtigruten v/ prosjektleder Stein 
Lillebo 06.04 2018. 
 
Hurtigruten takker for orienteringen. Vi oppfatter prosessen både i forhold til kommuneadvokaten og 
en eventuell markedsinvestortest å være et internt anliggende i Tromsø havn KF.  
 
Hurtigruten forholder seg til utfallet av de reelle forhandlinger gjennomført høsten 2017, og enighet 
bekreftet i epost 21.12.2017 fra styreleder, offentliggjort i pressemelding fra havnen samme dato.  
 
Vi oppfatter dette å være en juridisk bindende avtale og forholder oss til denne, inkludert omforente 
punkter framsatt i kravbrevet av 19.12. 2017, akseptert i samme epost fra styreleder 21. desember. 
Skulle havnen ønske å bryte denne avtalen forutsetter vi en formell henvendelse der dette tas opp 
konkret. Inntil da forholder vi oss til de omforente punkter fra forhandlingsresultatet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tor Geir Engebretsen 
Konserndirektør 
Maritime Operasjoner 
 

HURTIGRUTEN AS 
Fredrik Langes Gate 14 

Postboks 6144 Langnes 
9291 Tromsø 

NO 914 904 633 MVA 

 

Telefon: +47 970 57 030 

Booking: 810 30 000 

www.hurtigruten.com 

firmapost@hurtigruten.com 

 

 

Tromsø Havn KF 
 
Att: 

Styreleder Jarle Heitmann 
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FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 18/127   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

 

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 tillegg utarbeidet administrative 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.  
Finansrapportering pr. 31.03.2018 er delt opp i følgende finansområder;  

-  Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål  

-  Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler  

-  Langsiktige finansielle aktiva  
 

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål  

 
2.1 Likviditetsbeholdning 
Tromsø Havn KF har for 1. kvartal 2018 hatt en tilfredsstillende likviditet. 
Tabell 1: Viser samlet likviditetsbeholdning i bank for 1. kvartal 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo bankinnskudd 
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Tabell 1 
 
Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for  
1. kvartal i 2018. 
 
 
2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer 
 

Plasseringsinstrument Beholdning Effektiv rente (snitt) 

Bank 15 120 148 1,2 % 

Plusslikviditet II - fond 92 376 831 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 31.03.2018 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. 31.03.2018 på kr. 864 806 170.     
 
3.2 Total lånegjeld pr 31.03.18 
 

Låneinstitusjon Lånegjeld pr. 31.12.17 
Beløp i kr 

Lånegjeld pr. 31.03.18 
Beløp i kr  

Kommunalbanken 868 904 060 864 806 170 

Samvirkegården 3 000 000  3.000.000 
 

 

Tabell 3 
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Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en 
forventet refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn. 

Tabell 4 

Gjennomsnittlig rente per 31.03.2018 er 1,95 %. 

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 



  Sak 28/18 

 

 Side 7 av 14   

 

 
 
 
3.4 Fordeling fast og flytende rente 

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 70,0 %-andel fast pr. 31.03.2018. Fordeling 
fast og flytende rente vises i tabell 6. 

 

 
 
Tabell 6 
 
3.4 Rentesikringer 
Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021 for totalt  
kr 200.000.000 til en effektiv rente på 2,94 % og med 5 års binding frem til 2026. 
 
3.5 Avvik 
Pr 31.03.2018 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 

  

 
4. Langsiktige finansielle aktiva 
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige 
finansielle aktiva. 
 
Oppsummering 
Finansrapport pr. 31.03.2018 er avgitt i henhold til finansforskrifter og 
finansreglement gjeldende fra 21.06.2017. 
Finansrapporten viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige 
finansielle avtaler. Om lag 70,0 % av havnens totale låneportefølje er sikret 
gjennom fastrenteavtale. Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start 
i 2021, noe som gjør at havnen er rustet mot mulige renteøkninger i fremtiden.  

  

 

Innstilling: 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2018 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 
Finansrapport pr. 31.03.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 
31.03.2018 tas til orientering. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 

2018 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 18/130   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

 
HAVNETERMINALEN 
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift 
 

Kolonne A B C A-C 

Beskrivelse aggregerte 
poster 

Total budsjett 
(ramme) 

Prognose Påløpte 
kostnader 

Gjenstående ift. 
totalbudsjett 

Bygninger 
(hovedentreprisen) 

302 600 354 337 102 831 306 158 439 (3 558 085) 

Generelle kostnader 22 799 000 18 242 550 9 709 321 13 089 679 

Finanskostnader 18 000 000 18 000 000 14 020 290 3 979 710 

Marginer / reserver 16 051 200   16 051 200 

Totale utgifter, ekskl. 
Mva 

359 450 554 373 345 381 329 888 050 29 562 504 

Tabell 1 
 
 
BUSSTERMINALEN 
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift 
 

Kolonne A B C A-C 

Beskrivelse aggregerte 
poster 

Total budsjett 
(ramme) 

Prognose Påløpte 
kostnader 

Gjenstående ift. 
totalbudsjett 

Bygninger 
(hovedentreprisen) 

48 500 000 47 821 696 43 475 121 5 024 879 

Generelle kostnader 3 977 760 3 523 590 1 277 596 2 700 164 

Finanskostnader 3 000 686 3 000 686 2 483 877 516 809 

Totale utgifter, ekskl. 
Mva 

55 478 446 54 345 972 47 236 594 8 241 852 

Tabell 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
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 Økonomi: 
Det vises til statusrapportering 31. desember 2017 i sak 10/18. Behandlet i 
havnestyremøte den 22. februar d.å.: 

«Tromsø Havn har måtte påta seg kostnader med ferdigstillelse av kjøl- og 
frys for kunde på grunn av ulike omstendigheter. 
Det er også påkommet ytterligere kostnader i forbindelse med 
leietakertilpasninger for areal som nylig er leid ut. I tillegg er det å forvente 
at det vil påløpe kostnader for ikke utleid areal (600m2). I forbindelse med 
at arbeidet med leietakertilpasninger er blitt forsinket vil det påløpe 
kostnader til forlenget rigg og drift for entreprenøren.  
De totale kostnadene er estimert til 11,0 millioner kroner (eksklusive 
merverdiavgift). Tilleggskostnadene finansieres ved bruk av fond.»  

 
 Merverdiavgift i prosjektet: 

o Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø 
kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for 
merverdiavgift. Merverdiavgiften per 31.03.2018 utgjør for bussterminalen 
kr 11 184 719,-. 

 
o Havneterminalen: Det er per 31.03.2018 registrert fradrag for 

merverdiavgift med en andel på 88 %. Merverdiavgift per 31.03.2018, som 
ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 11 116 046,-. 
Ytterligere tilbakegående oppgjør vil bli utført så snart kontrakter på   

 resterende areal er signert. 
 

 Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn 

har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. 

Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt. 

«1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, 

godkjennes. 

2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk. 

3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020» 

I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836 

inklusive merverdiavgift. 

 I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre 
kostnader, anleggsbidrag. 

 
 Hovedarbeider i siste periode har bestått av: 

o Innredningsarbeider for utleieareal plan 1 og 2 i Havneterminalen 

o Arbeider med rør, elektro og ventilasjon for utleieareal 

o Malearbeider 

o Arbeider med diverse leietakertilpasninger 

o Utbedring av sjøvannsledning 

 

 Fremdriften følger fortsatt totalt sett gjeldende plan etter ny tilleggsavtale 
 

 SHA – Miljø 
o Følgende registreringer er notert: 

 RUH (rapport uønskede hendelser) – totalt i perioden 3, totalt i 

prosjektet 417 

 Personskade m/fravær i periode 1. Totalt i prosjektet 5 
Sum skader uten fravær totalt i prosjektet er 9, ingen i perioden 
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Innstilling: 

 
1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.03.2018 til orientering 
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med 

slik innstilling: 
Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 
31.03.2018 til orientering 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE GNR. 124 BNR. 70 

FRA NORGESBAKERIENE EIENDOM AS TIL TROMSØ BAKERI EIENDOM AS 

 

Saksbehandler:  Cecilie Johansen Arkiv: 611 &53  

Arkivsaksnr.: 17/303   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

 
Bakgrunn: 
 
Det foreligger en festeavtale (heretter festeavtalen) mellom Tromsø Havn KF, som 
bortfester, og Norgesbakeriene Eiendom AS (org.nr. 986 701 079), som fester, for gnr. 
124 bnr. 70 snr. 1, 2 og 3, i Breivika Havneområde i Tromsø Kommune 1902. 
Festeavtalen ble signert 10.februar 1994 og er senere påtegnet i forbindelse med 
tidligere overdragelse av festeavtalen.  
 
Norgesbakeriene Eiendom AS har nå solgt Terminalgata 136, gnr. 124 bnr. 70 snr. 1, 2 
og 3 (bygningsmassen). Kjøper av bygningsmassen er Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. 
nr. 996 325 229).  
 
Overdragelse av festeavtalen krever samtykke fra havnestyret, jf. festeavtalen punkt 7:  
 

«Festeren kan med havnestyrets samtykke overdra bygningen og sine 
rettigheter etter denne festeavtale til andre som oppfyller formålet angående 
bruk. Havnestyret kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn».  

 
I forbindelse med salget av bygningsmassen søker Eiendomsmegler 1 derfor, på 
vegne av Norgesbakeriene Eiendom AS og Tromsø Bakeri Eiendom AS, om 
havnestyrets samtykke til overdragelse av festeavtalen, gjeldende fra 1.8.2018.  
 
Drøfting: 
 
Som det fremgår av festeavtalen punkt 7 kan samtykke til overdragelse ikke nektes uten 
saklig grunn. Det er en forutsetning for samtykke at ny fester oppfyller festeavtalens 
formål angående bruk.  
 
I festeavtalen punkt 6 første ledd står det at tomten og bygningen på denne skal brukes 
til cateringvirksomhet og hva som herved står i forbindelse. Virksomhet med detaljhandel 
er ikke tillatt.  
 
Eiendomsmegler 1 har i søknad om samtykke til overdragelse av festeavtalen informert 
om at kjøper av eiendommen, Tromsø Bakeri Eiendom AS, skal bruke eiendommen til 
bakerivirksomhet tilsvarende dagens bruk. Det fremstår dermed som at festeavtalens 
formål angående bruk vil være ivaretatt ved en eventuell overdragelse av festeavtalen.  
 
Tromsø Bakeri er for øvrig allerede lokalisert i Terminalgata 146. Det foreligger i 
tilknytning til denne lokasjonen et velfungerende festeforhold mellom Tromsø Havn KF og 
Tromsø Bakeri Eiendom AS jf. festeavtale signert 2.10.2014.  
 
Tromsø Havn kan ikke se negative ringvirkninger av en eventuell overdragelse av 
festeavtalen.  
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Hvis overdragelse av festeavtalen godkjennes av havnestyret, bør de involverte parter 
signere en transporterklæring vedrørende overdragelsen av festeavtalen. 
Transporterklæring er utarbeidet, og vedlagt dette saksfremlegget.  
 
 
Konklusjon: 
 
Det foreligger ikke saklig grunn til å nekte samtykke til overdragelse av festeavtalen. 
Innstillingen blir derfor at samtykke gis og at transporterklæring signeres.  
 
Vedlegg: 
 

1. Søknad fra Eiendomsmegler 1 Midt Norge AS – Næring  
2. Firmaattest Tromsø Bakeri Eiendom AS 
3. Festeavtale signert 10.februar 1994 og senere påtegnet (kopi) 
4. Transporterklæring til festeavtale signert 10.februar 1994 og senere påtegnet 

 

Innstilling: 
 

1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 10.2.1994 og senere 
påtegnet, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS (org.nr. 986 701 079) til 
Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) med virkning fra 1.8.2018. 
Samtykket betinges av at Tromsø Bakeri Eiendom AS oppfyller festeavtalens 
bestemmelser. 

 
2. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene 

vedrørende overdragelse av festeavtalen.  

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 
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GODKJENNING AV LEIEAVTALE OG OVERDRAGELSE AV LEIEAVTALE PÅ 

DEL AV GNR 124 BNR 67 

 

 

Saksbehandler:  Cecilie Johansen Arkiv: 611 &53  

Arkivsaksnr.: 18/28   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Tromsø Havnestyre 26.04.2018 

 

 
Bakgrunn: 
 
Norgesbakeriene Eiendom AS (org.nr. 986 701 079) fester, iht. festeavtale mellom 
Tromsø Havn KF og Norgesbakeriene Eiendom AS, signert 10. februar 1994 og senere 
påtegnet, gnr. 124 bnr. 70 snr. 1, 2 og 3 i Tromsø Kommune 1902. Det har tidligere 
foreligget en midlertidig tilleggsavtale til festeavtalen. Tilleggsavtalen omfattet del av 
gnr. 124 bnr. 67, som ligger like inntil gnr. 124 bnr. 70.  Den midlertidige tilleggsavtalen 
er utløpt. Partene har derfor utarbeidet en ny leieavtale for det aktuelle arealet på del av 
gnr. 124 bnr. 67, som må godkjennes av havnestyret. 
 
Norgesbakeriene Eiendom AS har videre søkt om at den nye leieavtalen, etter 
godkjenning, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS 
(org. nr. 996 325 229), med virkning fra 1.8.2018. Dersom havnestyret godkjenner 
leieavtalen, må forespørselen om overdragelse av leieavtalen også behandles.  
 
Godkjenning og overdragelse av leieavtalen må for øvrig ses i sammenheng med sak om 
overdragelse av festerett, fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom 
AS, i forbindelse med salg av bygningsmassen gnr. 124 bnr. 70 snr. 1,2 og 3. Denne 
saken behandles også av havnestyret under dette havnestyremøtet (arkivsaksnr. 
17/303). 
 
Drøfting: 
 
Godkjenning av leieavtalen. 
Avtalen er i hovedsak en formalisering av tidligere praksis mellom partene. Det er ikke 
registrert noen negative ringvirkninger av praksisen, og det anses å være i begge parters 
interesse at avtalen formaliseres gjennom en leieavtale for arealet.  
 
På sikt kan det være hensiktsmessig å vurdere å sammenføye arealet denne leieavtalen 
omfatter, med nabotomten som leietaker allerede har festeavtale på. Det må imidlertid 
først tas en grundig vurdering hvor man blant annet ser på helheten i området. Det er 
ansett hensiktsmessig å avvente en slik vurdering frem til det nærmer seg utløp og 
reforhandling av både festeavtalen og denne leieavtalen. 
 
Overdragelse av leieavtalen. 
I henhold til leieavtalen § 14 må Tromsø Havn ha saklig grunn for å nekte samtykke til 
overdragelse av leieavtalen. I likhet med sak (arkivsaksnr. 17/303) om overdragelse av 
festeavtale fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS, kan det ikke 
ses negative ringvirkninger av en eventuell overdragelse av denne leieavtalen, som er 
mellom de samme parter.  
 
Hvis overdragelse av leieavtalen godkjennes, bør det også signeres en transporterklæring 
knyttet til overdragelsen. Transporterklæring er utarbeidet, og vedlagt dette 
saksfremlegget. 
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Konklusjon: 
 
Godkjenning av leieavtalen.  
Leieavtalen bør godkjennes.  
 
Overdragelse av leieavtalen. 
Det foreligger ikke saklig grunn til å nekte samtykke til overdragelse av leieavtalen. 
Innstillingen blir derfor at samtykke til overdragelse gis, og at transporterklæring 
signeres.  
 
Vedlegg: 
 

1. Søknad fra Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS 
2. Firmaattest Tromsø Bakeri Eiendom AS 
3. Leieavtale 
4. Transporterklæring leieavtale 

 

Innstilling: 
 

1. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte leieavtale mellom Tromsø Havn KF (org. 
nr. 971 035 714) og Norgesbakeriene Eiendom AS (org. nr. 986 701 079), datert 
26.april 2018. 

 
2. Tromsø havnestyre godkjenner at leieavtale, datert 26.april 2018, overdras fra 

Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 
996 325 229), med virkning fra 1.8.2018.  

 
Tromsø havnestyre godkjenner videre vedlagte transporterklæring mellom 
partene, vedrørende overdragelse av leieavtalen. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 



















Transport av leieavtale
for

del av gnr. 124 bnr. 67 i Tromsø kommune

I forbindelse med salg av festerett til Terminalgata 136, gnr. 124 bnr. 70 snr. 1, 2 og 3, samt 
overdragelse av leierett til del av gnr. 124 bnr. 67 i Tromsø kommune, fra Norgesbakeriene 
Eiendom AS org.nr. 986 701 079, til Tromsø Bakeri Eiendom AS org.nr. 996 325 229, 
transporteres herved leieavtale datert …………………………, mellom Tromsø Havn KF og 
Norgesbakeriene Eiendom AS, med alle rettigheter og forpliktelser.

Transporten skjer samtidig som Tromsø Bakeri Eiendom AS overtar festeretten til gnr. 124 
bnr. 70 snr. 1, 2 og 3. Avtalt overtakelse er 01.08.2018.

Sted, dato:

For Tromsø kommune/ Tromsø Havn KF

Leietaker er kjent med og aksepterer transport av ovennevnte leieavtale.

Sted, dato:

For Tromsø Bakeri Eiendom AS




