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FASTPRISAVTALE MELLOM HURTIGRUTEN AS OG TROMSØ HAVN KF - 

BEGRUNNELSE FOR VÅR MARKEDREDAKTØRROLLE 

 

 

Saksbehandler:  Jarle Heitmann Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 17/240  Unntatt offentlighet 

Offentlighetsloven § 5 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/17 Tromsø Havnestyre 15.12.2017 

12/18 Tromsø Havnestyre 12.03.2018 

23/18 Tromsø Havnestyre 22.03.2018 

37/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 

 

 
Det har gjennom de siste to årene vært en rekke drøftelser i havnestyret, om Tromsø 
havn KFs forhold til Hurtigruten AS ( i det senere også «Hurtigruten»), hvor selskapet 
ønsket å forhandle om prisstrukturen for Hurtigrutens avgifter i Tromsø Havn KF. Den 
29.06.17 vedtok havnestyret å gi Hurtigruten forutsigbarhet knyttet til avgifter ved 
overgangen til Prostneset havneterminal som etterspurt og styrets leder og havnedirektør 
fikk fullmakt til å forberede videre samtaler med Hurtigruten. Et eventuelt forslag til 
avtale skulle legges fram for havnestyret til endelig behandling. 
 
Det ble gjennom høsten 2017 ført en rekke samtaler mellom styreleder / havnedirektør 
og representanter for Hurtigruten AS. I havnestyret 15.12.17, ble den foreløpige status i 
forhandlingene oppsummert. Det ble da av styreleder redegjort for at man i 
forhandlingene var enige om de fleste punkter. Diskusjonen gikk nå på kai vederlaget 
hvor en fra havnas side fastholdt gjeldende nivå, som ville tilsi 4,0 mnok i 2017- kroner, 
mens Hurtigruten AS krevde først en halvering, til 2,0 mnok, deretter 2,6 mnok. og 
endelig 3,0 mnok. Havnestyret drøftet saken grundig og bestemte at Tromsø havn skulle 
gi et tilbud på 3,5 mnok. Dette ble sendt til Hurtigruten AS via e-post på mandag 
18.12.17. 
 
Svaret fra Hurtigruten AS ved deres forhandlingsleder Tor Geir Engebretsen, COO / SVP 
Maritime Operations kom på e-post datert 19.12.17. I dette står Hurtigruten AS fast på 
sitt siste tilbud på kr 3 mnok. og ber om rask tilbakemelding da de innen årsskiftet akter 
å inngå avtale med private aktører , 
dersom det ikke var oppnådd enighet med Tromsø Havn. 
 
Havnestyret 20.12.17 
 
Gjennom notat fra styreleder til havnestyret datert 20.12.17 og diskusjon pr. e-post, var 
det klart at havnestyret sto ovenfor følgende valg. Enten fastholdt Tromsø havn et 
kaivederlag på 3,5 mnok, og risikerte å miste Hurtigruten AS som kunde ved Prostneset 
havneterminal, eller redusere kai vederlaget til 3,0 mnok og dermed sikre en viktig 
avtale. 
 
Havnestyret diskuterte følgende vesentlige forhold: 

 Hurtigruten benytter seg ikke av Prostneset og Tromsø Havn mister inntekter på 
rundt 6%. I tillegg ville infrastruktur Tromsø havn har bygd for denne driften stå 
ubrukt. 

 Hurtigrutens godsoperatør Nor Lines ville si opp kontrakten og havna ville mistet 
en leietaker i terminalen, som det er gjort investeringer for. Disse investeringene 
dekkes opp av økte leiekostnader. Dersom Nor Lines går ut av bygget vil det være 
usikkerhet knyttet til om investeringen dekkes inn. 
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  Risiko for store tap av inntekter, om det skulle vise seg at leietakere trekker seg 
og det blir vanskelig å få leid ut areal i terminalen. Grunnet usikkerhet rundt dette 
og oppslag i media har styreleder og andre styremedlemmer blitt kontaktet av 
flere aktører, som utrykket betydelig usikkerhet om grunnlaget for å leie lokaler i 
terminalen, uten passasjergrunnlaget også fra Hurtigruten. 

 Det er også usikkerhet knyttet til det kommunale buss-anlegget som skal tilføre 
aktivitet i terminalen. Avtalen er ikke på plass og det er stor avstand mellom 
Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. 

 I en periode hvor Tromsø Havn vil oppnå en viktig milepæl med svært positiv 
oppmerksomhet, kan det i stedet bli et fokus på at Hurtigruten er borte fra 
sentrum og at terminalen mister passasjergrunnlag. Havnestyret vurderte risikoen 
for et betydelig omdømmetap som stor.Terminalen som forretningsmessig arena 
ville svekkes og attraktiviteten ville minske med de økonomiske konsekvensene 
dette ville medføre. 

 
Havnestyret mente at risikoen for at Hurtigruten AS ikke ville benytte Prostneset 
havneterminal som reel og kom frem til at tilbudet fra Hurtigruten AS skulle godtas. 
Havnestyreleder aksepterte derfor på vegne av Tromsø havn KF, i e-post 21.12.17 
tilbudet fra Hurtigruten AS. I felles pressemelding 
21.12.17, ble denne enigheten offentliggjort. 
 
Forholdet til statsstøttereglene 
 
En eventuell avtale mellom Tromsø Havn og Hurtigruten er blitt vurdert mht. ESA’s sitt 
regelverk knyttet til statsstøtte. Kommuneadvokaten har pekt på en såkalt 
«markedsaktørtest», som løsning for å dokumentere at avtalen gjøres på 
forretningsmessig grunnlag og som dermed vil kunne holde seg 
innenfor regelverket. Hvis avtaleinnholdet ikke anses å være inngått på 
forretningsmessig grunnlag vil avtalen kunne være i konflikt med de seks kriteriene for 
statsstøtte og kunne være ulovlig. 
 
Havnestyret har vurdert saken på nytt etter gjennomgang med eierskapsteamet i Tromsø 
kommune og kommet til at innhenting av en teoretisk test av avtalegrunnlaget fra et 
uavhengig konsulentmiljø ikke 
er nødvendig. 
 
Det vil være spesielt interessant å peke på følgende i notatet fra eierskapsteamet i 
Tromsø kommune: 
«Kommunens administrative eierskapsteam mener at det ikke nødvendigvis er behov for 
å gjennomføre en markedsaktørtest i forhold til avtalen mellom Tromsø Havn og 
Hurtigruten. Det er slik eierskapsteamet ser det stor frihet i prising ved avtaleinngåelser 
såfremt forretningsmessige 
hensyn legges til grunn.» 
 
Forretningsmessige konsekvenser 
Havnestyret mener det er en rekke sentrale forhold knyttet både til økonomi og 
omdømme som sikres 
ved en avtaleinngåelse og mener avtalen derfor bygger på et godt forretningsmessig 
grunnlag basert på 
følgende: 
 

1. Tromsø Havn KF har investert til 435 millioner kroner i ny havneterminal som 
åpnes sommeren 2018. For å finansiere dette har Tromsø havn KF satset på å 
utvikle utleiearealer i terminalen som kan leies av kommersielle aktører som ser 
passasjertrafikken som en mulighet for å drive forretning. 

2. Den del av arealet i terminalen som kan leies ut har et inntektspotensial for TH på 
mellom 19 og 23 mnok. Det meste av dette er lokaler tilknyttet 
passasjertrafikken. En avtale med hurtigruten vil bety at både distansepassasjerer 
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og cruiseturister er aktuelle brukere av terminalens tilbud. For leietakere i 
terminalen er beliggenhet og nærhet til passasjerstrømmenn en viktig del av 
vurderingsgrunnlaget for å inngå leiekontrakter. Enhver vesentlig endring av 
passasjertilstrømningen og bruken av terminalen påvirker leietakere negativt. Det 
kan få store fremtidige negative konsekvenser for både havneterminalens 
økonomi isolert sett og Tromsø Havns økonomi samlet. 

3. Slik havnestyret vurderer situasjonen har man ikke anledning til å ta sjansen på 
at en avtale med Hurtigruten ikke gjennomføres og på kort sikt vil kunne erstattes 
med andre inntekter og annen trafikk i terminalen. Havnestyret mener derimot at 
Hurtigrutens bruk av terminalen ikke legger noen begrensninger på hvilke andre 
inntekter Tromsø havn KF kan skaffe seg. Avtalen sikrer TH faste inntekter av en 
vesentlig størrelse som gir et viktig bidrag til finansieringen av havneterminalen. 
Omdømmemessig vil det være svært uheldig å ikke inngå avtale med hurtigruten 
før åpning av terminalen. 

4. Avtalen er kun for 2(3) år, og dermed av kort varighet. Ved å sikre at Hurtigruten 
på inneværende hurtigruteanbud går til Prostneset, vil Tromsø havn KF, få en 
betydelig bedre forhandlingsposisjon, når nye avtaler skal inngås med de to 
aktørene som har fått tildelt det nye anbudet, dvs. Hurtigruten AS og Havila. 
Hurtigruten AS vil dermed gjennom et godt samarbeid med Tromsø havn KF, 
allerede være inne i terminalen og ha innarbeidet rutinene etter dette. At 
Hurtigruten AS i så måte også vil måtte sikre anløp for flere skip som vil gå på 
cruisetakst, vil ha et betydelig inntektspotensial for Tromsø havn KF. 

5.  Det er klart at det har vært ført reelle forhandlinger over lang tid med 
hurtigruten.Havnestyret hadde ønsket å få til en avtale på et noe høyere prisnivå, 
men anser fremforhandlet avtale som den best mulige for Tromsø havn KF slik 
situasjonen er nå og så langt ut i realiseringen av terminalen. Infrastruktur er 
allerede tilrettelagt for hurtigruten etter en langvarig kontakt om ulike praktiske 
forhold. Avtalen har begrenset varighet på grunn av at dagens avtale mellom 
staten og hurtigruten endres om få år. 

6.  Havnestyret kan ikke se at en avtale med Hurtigruten vil påvirke andre deler av 
vederlagsregulativet til Tromsø Havn. Det må understrekes at det er svært viktig 
at Tromsø havn KF er i posisjon med et attraktivt tilbud når nye aktører blir 
involvert i hurtigrutedriften om få år. Det er havnestyrets klare oppfatning at 
Tromsø havn KF da har alle muligheter for reforhandling av avtalen og muligheter 
for å sikre stabile og gode inntekter over tid. 
 

Konklusjon: 
Samlet mener havnestyret avtalen er en god investering for Tromsø havn KF. Den 
fremforhandlende 
enigheten med Hurtigruten AS fra 21.12.17, bygger på et forretningsmessig grunnlag 
etter reelle 
forhandlinger. En inngåelse av avtale med Hurtigruten AS tar ikke andre hensyn enn 
Tromsø havn KF 
sin egen økonomiske - og driftsmessige situasjon. Havnestyret har dermed på vegne av 
Tromsø havn 
KF, opptrådt som en reell markedsaktør i tråd med god forretningsskikk. 
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Innstilling: 
1. Tromsø havn KF inngår avtale med Hurtigruten AS basert på enighet uttrykt 

mellom partene 21.12.17. 
2. Havnestyreleder får fullmakt til å utarbeide og inngå avtale med Hurtigruten AS. 
3. Havnestyreleder får fullmakt til å innhente ekstern juridisk bistand til å utarbeide 

nødvendig avtaletekst. 

 

 

 

 

 

Jarle Heitmann 

 

Havnestyrets leder 
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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.04.2018 

 

 
Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/160   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 
 
 
Møteprotokoll fra 26. april 2018 legges til godkjenning av styret. 

 
Innstilling: 
Møteprotokoll fra 26.04.2018 godkjennes. 
 
 
 

Halvar Pettersen 
havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 26.04.2018 

Tid:  12:00 - 14:20 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

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

Synnøve Søndergaard, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen,  

Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

 

Behandling av sak 29/18 flyttes og behandles før sak 27/18 

 

 

 

Orienteringssaker: 

1. Kystverkets varslede tilsyn og pålegg om fremleggelse av dokumentasjon – 

 Innkreving av anløpsavgift 

2. Markedsinvestortest, ref. til sak 27/18, E) «Ang. avtale mellom Tromsø Havn KF 

 og Hurtigruten AS – status og videre arbeid» 

3. Prostneset: status leieforhold, ref. til sak 29/18 «Prostneset utbygging – 

 statusrapportering økonomi 31. mars 2018» 

 

Tromsø Havn ved Heidi Johnsen redegjorde for status leieforhold Prostneset under sak 

29/18. Hun fratrådte deretter møtet. 
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 Tittel  
26/18 18/124   

 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.03.2018  
 

27/18 18/118   
 REFERATSAK 26.04.2018  

 

28/18 18/127   
 FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF  

 
29/18 18/130   
 PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 

31. MARS 2018  
 

30/18 17/303   
 OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE GNR. 124 BNR. 70 FRA 

NORGESBAKERIENE EIENDOM AS TIL TROMSØ BAKERI 
EIENDOM AS 
 

31/18 18/28   
 GODKJENNING AV LEIEAVTALE OG OVERDRAGELSE AV 

LEIEAVTALE PÅ DEL AV GNR 124 BNR 67  
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26/18  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.03.2018  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 22.03.2018 godkjennes. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 22.03.2018 godkjennes. 
 
  

27/18  

REFERATSAK 26.04.2018  

 
Havnedirektørens 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. 
 

Behandling: 

Referatsak D) Ordet fartsberegning erstattes med fartsbegrensning. 

Referatsak E) Styreleder redegjorde for gjennomføring av en markedsinvestortest. 

 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

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 

fartsbegrensning 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. 
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28/18  

FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens 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. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 
 
  

29/18  

PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 
2018  

 
Havnedirektørens 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 

 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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 
 
  

30/18  
OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE GNR. 124 BNR. 70  
FRA NORGESBAKERIENE EIENDOM AS TIL TROMSØ BAKERI EIENDOM AS 

 
Havnedirektørens 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. 
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2. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene 

vedrørende overdragelse av festeavtalen.  

 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

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.  

 
 
  

31/18  

GODKJENNING AV LEIEAVTALE OG OVERDRAGELSE AV LEIEAVTALE PÅ 
DEL AV GNR 124 BNR 67  

 

 
Havnedirektørens 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. 

 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

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. 
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Orienteringssaker: 

1. Kystverkets varslede tilsyn og pålegg om fremleggelse av dokumentasjon – 

 Innkreving av anløpsavgift 

 

 Havnedirektøren redegjorde for Kystverkets varslede tilsyn. Tilsynet vil finne sted 

 9. mai d.å. 

 
 
 
  

Møtet slutt kl 14:20 

 

Tromsø, 26.04.2018 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

   Aashild Forseth      

   Referent 

 

Underskrifter: 

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

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Anne-Linn Lernes  Tor Arne Morskogen  Synnøve Søndergaard 

 

 

 

 

May-Britt Ellingsen  Ketil Arnesen   Erling Bangsund 
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REFERATSAKER 31.05.2018 

 

 
Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/189   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 
 
 

A) «Varsel om utvidet prosjekt og justering av planområdet» datert 23.03.18 
 

B) «Svar – teaterplassen 1, 200/2427 – legging av flytebrygge og merd med 
landgang» datert 19.04.18 
 

C) «Møtereferat plan 1900 og 1863» datert 27.04.18 
 
 

D) «Varsel om utvidet prosjekt – plan 1728 – områderegulering for Langnes» datert 
02.05.18 
 

E) «Søknad vedrørende utvidelse av eksisterende kai i Nordfjorbotn» datert 07.05.18 
 

F) «Svar – søknad om utvidelse av flytebrygge – Polarhavna» datert 07.05.18 
 

 
Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar sak A)  «Varsel om utvidet prosjekt og justering av planområdet» 
datert 23.03.18 til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar sak B) «Svar – teaterplassen 1, 200/2427 – legging av 
flytebrygge og merd med landgang» datert 19.04.18 til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar sak C) «Møtereferat plan 1900 og 1863» datert 27.04.18 til 
orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar sak D) «Varsel om utvidet prosjekt – plan 1728 – 
områderegulering for Langnes» datert 02.05.18 til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar sak E) «Søknad vedrørende utvidelse av eksisterende kai i 
Nordfjorbotn» datert 07.05.18 til orientering. 
 
Tromsø havnestyre tar sak F) «Svar – søknad om utvidelse av flytebrygge – Polarhavna» 
datert 07.05.18 til orientering. 

 
 
 
 

Halvar Pettersen 
havnedirektør 







     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 

Telefon  77 66 18 50 

  
 
 

Tromsø kommune 
Postboks 6900 
 
NO-9299 TROMSØ 
 

      
      

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
18/133 - 1665/18 P24 19918/18-STERAS RTH /  

randi.thorring@tromso.havn.no 
19.04.2018 

  

 
SVAR - TEATERPLASSEN 1, 200/2427 - LEGGING AV FLYTEBRYGGE OG MERD MED 
LANDGANG 
 
Vi viser til brev av 28.3.2018 til Hålogaland Teater AS med kopi til Tromsø Havn KF 
vedrørende søknad om midlertidig plassering av landgang, flytebrygge og merde i sjøen 
utenfor Hålogaland Teater. 

 
Beskrivelse av saken 
Installasjonen som består av landgang, flytebrygge og merde skal utstyres med 
teaterteknisk utstyr og belysning, samt at den vil inneholde flytende elementer som skal 
benyttes som scene for skuespillere og dansere. Fiskemerden skal ikke inneholde fisk eller 
nett under vann. Den skal lyssettes av minimum 2 lyskastere til enhver tid. 
 
Tiltaket er midlertidig og skal brukes fra mai til november 2018 i forbindelse med ei 
forestilling ved teateret. 
 
Flytebrygge med landgang og fiskemerd produseres av NOFI. Frakt og ankring av utstyret 
planlegges utført av NOFI og Lerøy Aurora. 
 
Tromsø Havn KF har i tillegg mottatt søknad fra Hålogaland Teater om permanent plassering 
av flytebrygge med landgang ved Hålogaland Teater ut i sundet fra omtrent midt på 
teaterbygget. Det er den samme flytebrygga med landgang det søkes om i begge 
søknadene. 
 
Området omfattes av reguleringsplan 1537. 

 
Aktuelle bestemmelser 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som lyder: 
 
”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket 
skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, 
luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og 
rør.(…).” 
 
Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1. 
 
Vurdering av saken 
Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri 
ferdsel. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til midlertidig 
utlegging av flytebrygge og merde i sjøen på eiendommen 200/2427 i Tromsø kommune. 
 
Tromsø Havn KF gir også tillatelse til permanent plassering av den samme flytebryggen. 
 
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4646,-, med hjemmel i Forskrift 
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 2009-
04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8. 
 
Vilkår:  
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden.  
 

2. Konstruksjonen skal utføres iht. gjeldende krav til flytebrygger og merde etter Norsk 
Standard. Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å 
påse at vilkårene blir oppfylt. 
 

3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke 
virker blendende på de sjøfarende. 

 
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt. 

 
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler 

tiltakshaveren. 
 

6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med 
nøyaktig inntegnet flytekai til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, 
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.  

 
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre 

rettighetshavere.  Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. 
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene. 
 

8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF. 
 

9. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år, 
faller tillatelsen bort.  

 
Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk.  
 
Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver  
Hålogaland Teater AS, Postboks 840, 9258 TROMSØ. 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  Randi Thørring 

Ass.havnedirektør 
 
Kopi til:  Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund 

  Hålogaland Teater AS, Postboks 840, 9258 TROMSØ 

 



 

 
Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø 
Telefon: 77 79 00 00 
Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 
Bankkonto: 4750 05 08236 
Org.nr.: Foretaksregisteret NO 940 101 808 
MVA 

tromso.kommune.no 

 

 

                    MØTEREFERAT PLAN 1900 og 1863 

Utvalg:    Møtedag:    27.4.18 

Referent:   GEM Tidspunkt:   12.00-13.00 

Deltakere:  Bård Sverdrup; 
TotalRenovering/TotalProsjekt 
Randi Thørring; Tromsø Havn 
Marianne Knapp; 
Eiendomskontoret 
Gry E. Michelsen; Byplan 

  

Kommentarer: 

 

Ikke møtt:  Erik Eidesen 

  
 
SAK ANSVAR BEKRIVELSE/VEDTAK FRIST 

 Bakgrunn   Bakgrunnen for møtet er en henvendelse fra eier av 
Stakkevollvegen 307, (gnr/bnr125/622). Henvendelsen 
kom i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsendring for plan 1840, Stakkevollvegen 299, 
nå plan 1900.  
 
Behovet for endring av plan 1840 er utløst av ny 
områdeplan for Breivika havn, hvor det blant annet 
prosjekteres en ny fylkesvei. Plassering av kryss gjør det 
nødvendig å flytte nordre adkomstvei til Stakkevollvegen 
299. TotalProsjekt er i dialog med Tromsø havn ang. kjøp 
av deler av eiendom 125/282, som erstatning for tapt 
byggeareal.  

  

        
 STV307   Eier av Stakkevollvegen 307 henviser til et vedtak gjort 

av kommunestyret i forbindelse med vedtak av plan 
1479, for internasjonal containerhavn og fiskerihavn i 
Breivika. Her ble det vedtatt at byggeareal som går tapt 
pga.  vegføring i planen skal erstattes.  
 
STV307 hevder å miste alle sine parkeringsplasser som 
følge av ny fylkesvei, og ønsker å få ett erstatningsareal 
på sørsiden av bygget.  
 
Byplan har hatt et møte med eier, samt Tromsø havn og 
Eiendomskontoret. Her ble det sett på flere mulige 
løsningsforslag. Det ble ansett som mest hensiktsmessig å 
gå i dialog med TotalProsjekt om en avkortning av det 
arealet som de ønsker å kjøpe, for å kunne etablere 
parkeringsplasser langs sørsiden av bygget.  

  



 

 

     

 
 
Arealet som er til diskusjon 

  

    
Forslag til løsning  TotalProsjekt er villige til å kjøpe et noe mindre areal enn 

tidligere diskutert.  
 
Det er snakk om å avkorte arealet med 4 meter langs 
tomtegrensen, noe som vil utgjøre ca. 150 m2, som 
tilsvarer arealet som STV307 mister. I forbindelse med 
det videre arbeidet med plan 1900, skal det ses på 
muligheten for å etablere ny bebyggelse helt ut i 
formålsgrensen mot nord. 
 
Thørring avklarere videre formaliteter med ledelsen i 
Tromsø havn KF.  

 

 
* 
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Statens vegvesen 
Region Nord 
Postboks 1403 
NO-8002 BODØ 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
18/116 - 1805/18 140 16/150931 RTH /  

randi.thorring@tromso.havn.no 
02.05.2018 

  

 
VARSEL OM UTVIDET PROSJEKT - PLAN 1728 - OMRÅDEREGULERING FOR LANGNES 
 
Vi viser til deres varsel datert 23.3.2018 om utvidet prosjekt og justering av planområdet 
plan 1728 og til møte den 11.04.2018 hos Tromsø Havn KF. 
 
I Breivika utvides planområdet til å ta med Terminalgata og tilhørende sideareal. Dette 
området foreslås regulert som midlertidig rigg- og anleggsareal som oppheves når anlegget 
er ferdigstilt. 
 
Tromsø Havn KF er opptatt av at Statens vegvesen i anleggsfasen sikrer alle funksjoner og 
ivaretar behovet til alle virksomheter som har sitt daglige virke innenfor Breivika 
havneområde. 
 
Statens vegvesen har i møte presisert at tiltaket som berører havna kun er av midlertidig 
karakter, og at reguleringa opphører når anleggsarbeidet på ny veg er ferdigstilt. Videre 
påpekes det at dersom veganlegget til Statens vegvesen medfører forringelser av gata eller 
sideareal iht den standard det var i oppstarten, skal det istandsettes etter at det nye 
veganlegget er ferdigstilt. 
 
Dette er vel og bra, men Tromsø Havn KF er i tillegg svært opptatt av at de bedrifter, 
virksomheter, skipsanløp, godstransport, losse- og lasteoperasjoner, cruise, passasjerer osv. 
som i dag holder til i havna også i anleggsfasen skal ha tilfredsstillende trafikkavvikling ut 
og inn av havneterminalen. Det er derfor viktig at Statens vegvesen i sitt arbeid forut for 
byggeplanfasen tar hensyn til og innarbeider avbøtende tiltak og tilrettelegging - før 
utlysning av anbudskonkurransen. 
 
Videre oppfatter vi det slik at tiltaket ikke vil legge permanent beslag på noe areal innenfor 
havneområdet. 
 
Reiseliv – cruise 

Tromsø er en av landets største cruisedestinasjoner. I 2018 forventer vi totalt 118 
cruiseanløp, 140.000 cruisepassasjerer og en besetning på rundt 55.000. Estimater basert 
på tall fra Innovasjon Norge/Statistisk sentralbyrå viser at cruise årlig bidrar med en 
omsetning til offentlig og privat næringsliv i regionen vår på rundt 100 millioner kroner.  
Breivika er og vil være det havneavsnittet i Tromsø som tar i mot den største andelen av 
cruisetrafikken. I år vil 57 av cruiseanløpene, 115.000 av cruisepassasjerene og 44.000 av 
besetningsmedlemmene ankomme Breivika havn. Tromsø har cruiseanløp hele året og vi ser 
en vekst på høst- og vintermånedene, men sommermånedene er fortsatt de største.  
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              Oversikt over utvikling i antall cruisepassasjerer og besetning til Breivika havn 

Avhengig av skipets størrelse vil det være et snitt på 20 busser som betjener hvert 
cruiseskip i Breivika, og enkelte kjører 2-3 turer.  Både skipene og de ulike attraksjonene og 
opplevelsestilbyderne i Tromsø er avhengig av en smidig og effektiv flyt på denne trafikken 
for å få logistikkoperasjonene til å fungere. I tillegg til busser vil det være drosjer og 
minibusser som frakter individuelle og mindre grupper.  
 
En del cruisepassasjerer velger å spasere fra skipet og ut av havna via undergangen ved 
Stakkekvollveien til bussholdeplass eller til Botanisk hage. (Se skisse nedenfor) 
 
I tillegg til persontrafikken er Tromsø en av de største havnene i Norge på mottak av 
skipsavfall fra cruiseskip. For å kunne ta i mot disse mengende er det avgjørende at 
avfallsbilene har en effektiv logistikk ut og inn av området. 
  
Cruiseaktiviteten i Breivika havn har stor økonomisk betydning for næringslivet i 
Tromsøregionen. En midlertidig omlegging av vegsystemet i Breivika må derfor ivareta en 
effektiv og smidig flyt av trafikk til og fra disse skipene. For å ivareta sikkerheten til myke 
trafikanter må også gangfeltene opprettholdes i berørte områder.  
 

 

   Oversikt over hvor cruisepassasjerene beveger seg i Breivika havn og ut / inn av havneområdet 
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Arbeidstakere i Breivika havn 

Flere hundre ansatte har sin daglige arbeidsplass hos de ulike bedriftene som er lokaliserte i 

Breivika havn. En midlertidig omlegging av vegsystemet må ivareta at disse har en trygg 

ferdsel til og fra bussholdeplasser. Bussholdeplasser i tilknytning til Breivika havn må 

ivaretas.  

Bedrifter i Breivika havn 

I underkant av 100 bedrifter er lokaliserte i Breivika havneområde. Mange av disse har 

varelevering og kundeinnganger via Terminalgata. Flere av disse bedriftene har også 

arbeidsbiler som benyttes på oppdrag. Parkeringsplasser og fortsatt mulighet for 

varelevering via Terminalgata må ivaretas.   

Logistikksenter 

Bring, Post Nord, Schenker og Lars Holm Shipping er alle etablert med logistikk- og 

godsterminaler i Breivika. Gods- og containermengdene til Tromsø er økende. Det meste av 

godset transporteres med bil. Post Nord benytter gatenettet i Terminalgata under 

losse/lasting av gods til terminalen. 

Framtidsutsikter - Nye etableringer 

Posten skal etablere en ny samleterminal i Breivika. Posten og Bring skal slå sammen sine 

virksomheter i Tromsø for å oppnå bedre synergieffekt. Til sammen har de 280 ansatte med 

en samtidighet på ca. 165. Mesteparten av godset fraktes med bil. Posten har rutebåt til 

Svalbard og forestår den vesentlige vareforsyningen dit. Denne transporten går med M/S 

Nordbjørn fra kai i Breivika. I tillegg går mye post og varer per fly, og det er derfor viktig 

med god tilgjengelighet til flyplass samt til overordnet vegnett. 

UiT- Norges arktiske universitet m. fl. skal etablere en flåtebase på Breivika havneområde. 

Polarinstituttets nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon» skal ha hjemmehavn 

her. 

Med alle disse etableringer forsterkes Breivika havneområde som det viktigste 

logistikksenter i Nord- Norge. Det er viktig at tilgjengeligheten til Breivika havneterminal 

opprettholdes i anleggsfasen og at alle aktører i havna blir ivaretatt på en betryggende og 

god måte. 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Randi Thørring 
Ass.havnedirektør 
 

 
 

 



     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 
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Stephan Klepsland 
 
e-post til: stephan@klepsland.no 
 
 
-  
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
18/153 - 1900/18 P24  RTH /  

randi.thorring@tromso.havn.no 
07.05.2018 

  

 
SØKNAD VEDRØRENDE UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI I NORDFJORDBOTN, 
175/29 
 
Vi viser til e-post av 30. april 2018 vedrørende søknad om utvidelse av eksisterende kai på 
eiendommen gnr. 175, bnr. 29, Synnøvejordveien 227, i forbindelse med vindkraftverket 
som bygges på Kvitfjell/Raudfjell.  

 
Beskrivelse av saken 
Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS er tiltakshavere for henholdsvis Kvitfjell og Raudfjell 
vindparker i Tromsø kommune. Begge selskapene har konsesjoner for utbygging og drift av 
vindparkene. Selskapene fikk konsesjon den 20. oktober 2017 for endret adkomst / 
transportrute for anleggstrafikk og vindturbiner. Kaien i Nordfjordbotn er en del av denne 
endrede transportruten. Kaien slik den er i dag er forliten og det søkes om å forsterke og 
utvide kaien fra 10 x 10 meter til 11 x 20 meter. 
 
Det skal etableres ei kai for å ta imot utstyret til prosjektet. 
 
Kaien i dag er en pelekai. Området mellom kaien og fylkesvei 682 er planert. Hele området 
er regulert til råstoffutvinning. Det er noe skipstrafikk i forbindelse med leveranser av grus 
og sand. 
Det opplyses i søknaden at den nye kaien skal være en spuntkai. Spuntnålene i front blir 17 
meter lange, på sidene 17 meter ytterst og nedtrappes til 6 meter nærmere land. Kaia 
forankres med 4 stk stag i en forankringsvegg som etableres i den eksisterende fyllinga. 
Forankringsveggen består av en spunt med dybde 4 meter og bredde 14 meter. 
Sidespuntene avstives med 2 stk stangstag. Innover mot land blir spunten uavstivet. 
 
Det skal i tillegg etableres to pullerter på land. 
 
Det opplyses videre at kaidekket på den eksisterende kaia skal rives, mens pelene skal stå.  
 
Tromsø kommune har i brev av 28.3.2018 opplyst at ettersom tiltaket har konsesjon fra 
energilovgivningen er dette et tiltak som er unntatt plan- og bygningsloven. 
 
Kystverket har i brev av 16.4.2018 opplyst at utfylling i sjø samt utvidelse av kai er 
søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, hvor Tromsø Havn KF har delegert 
myndighet. 
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Aktuelle bestemmelser 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som lyder: 
 
”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket 
skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, 
luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og 
rør.(…).” 
 
Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1. 
 
Vurdering av saken 
Vi vurderer at oppgraderingen ikke vil påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
kommunens sjøområde. 

Vedtak: 
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til bygging av kai 
på eiendommen gnr. 175, bnr. 29 i Tromsø kommune. 

 
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4646,-, med hjemmel i Forskrift 
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 2009-
04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8. 
 
Vilkår:  
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden, herunder 
Notat fra Multiconsult nr. 10201100-02-RIG-NOT-001, datert 21.3.18. 
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2. Konstruksjonen skal utføres iht. gjeldende krav til kai etter Norsk Standard. Tiltakshaver 

må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at vilkårene blir 
oppfylt. 
 

3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke 
virker blendende på de sjøfarende. 

 
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt. 

 
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler 

tiltakshaveren. 
 

6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med 
nøyaktig inntegnet flytebrygge til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, 
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.  

 
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre 

rettighetshavere.  Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. 
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene. 
 

8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF. 
 

9. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år, 
faller tillatelsen bort.  

 
Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk.  
 
Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver v/ Stephan Klepsland, e-post til: 
stephan@klepsland.no 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  Randi Thørring 

Ass.havnedirektør 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  Tromsø havnestyre 
 Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
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SVAR - SØKNAD OM UTVIDELSE AV FLYTEBRYGGE - POLARHAVNA 
 
Vi viser til e-post av 23. april 2018 vedrørende søknad om utvidelse av flytebrygge på 
eiendommen gnr. 200, bnr. 2344, Polarhavna. 

 
Beskrivelse av saken 
Multiconsult AS søker på vegne av Polarhavna om tillatelse til forlengelse av eksisterende 
flytebrygge. Tiltaket opplyses å være innenfor gjeldende reguleringsplan og innenfor det 
arealet Polarhavna fester hos Tromsø kommune, gnr. 200, bnr. 2344. 

 
Aktuelle bestemmelser 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som lyder: 
 
”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket 
skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, 
luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og 
rør.(…).” 
 
Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1. 
 
Vurdering av saken 
Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri 
ferdsel. 

Vedtak: 
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til forlengelse av 
flytebrygge på eiendommen gnr. 200, bnr. 2344 i Tromsø kommune. 

 
Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4646,-, med hjemmel i Forskrift 
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV- 2009-
04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8. 
 
Vilkår:  
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden.  
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2. Konstruksjonen skal utføres iht. gjeldende krav til flytebrygger etter Norsk Standard. 

Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at 
vilkårene blir oppfylt. 
 

3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke 
virker blendende på de sjøfarende. 

 
4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt. 

 
5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler 

tiltakshaveren. 
 

6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med 
nøyaktig inntegnet flytebrygge til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, 
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.  

 
7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre 

rettighetshavere.  Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. 
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene. 
 

8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF. 
 

9. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år, 
faller tillatelsen bort.  

 
Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk.  
 
Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver  
Polarhavna A/L, Postboks 247, 9253 TROMSØ. 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  Randi Thørring 

Ass.havnedirektør 
 
 
 
 
Kopi til:  Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund 

        Polarhavna A/L, Postboks 247, 9253 TROMSØ 
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ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF 

 

 
Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 18/126   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 
 
 
Innledning 
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 1 - pr 31. mars 2018.  

 
Økonomisk status pr 31.03.2018         Beløp i mill.kr. 

Driftsinntekter 
Regnskap 
pr 31.03.18 

 
Budsjett       

pr 31.03.18 
Totalbudsjett       

2018 
Regnskap  

pr 31.03.17 

 
Havnevederlag og avgifter 6,91 5,62 29,60 6,40 

Varevederlag 0,76 1,05 4,19 0,53 

Vederlag tjenester 8,62 5,13 28,05 7,60 

Leieinnt bygg/eiendom 7,68 7,11 39,01 7,39 

Leieinnt 
parkering/småbåtpl. 

1,16 1,18 2,27 0,94 

Andre diftsinntekter 0,07 0,18 1,54 0,36 

Sum driftsinntekter 25,20 20,27 104 ,66 23,22 

        

Driftskostnader       

Varekostn/fremmedyt 3,80 2,41 10,55 3,57 

Lønn og sosiale kostn 5,76 5,39 20,63 5,46 

Andre driftskostnader 4,89 6,07 26,43 4,67 

Tap på fordringer 0,01  0 0,02 

Sum driftskostnader 14,46 13,87 57,61 13,72 

      

Brutto driftsresultat  6,40 47,05 9,50 

      

Finansinntekter 0,10 0,28 1,12 0,15 

Avdrag lån 4,09 4,10 26,93 5,36 

Finanskostnader 1,90 2,21 15,62 3,02 

Ref. renter/avdrag 0,67 0,65 1,37 0,72 

Netto finanskostnader 5,22 5,38 40,06 7,51 

        

Netto driftsresultat 5,52 1,02 6,99 1,99 

 
 
 
Driftsinntekter 
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Tromsø Havn har opparbeidet seg en driftsinntekt på 25,20 MNOK noe som er  
1,98 MNOK høyere enn for samme periode i fjor, og 4,93 MNOK over budsjett 2018. 
 
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 6,91 MNOK noe 
som er 1,29 MNOK over budsjett 2018. Antall anløp til offentlig kai viser en nedgang på 
1,6 %, men bruttotonnasjen viser en økning på hele 15,7 %. 
Økningen i bruttotonnasjen skyldes i hovedsak, cruiseskip, fiskefartøy, laste- og bulkskip.   
 
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. 
Inntekter fra varevederlag er 0,76 MNOK og som er noe lavere enn budsjett. Totalt 
godsomslag over offentlige og private kaier viser en nedgang på 0,90 % sammenlignet 
med samme periode i fjor. Nedgangen i lossemengde skyldes i hovedsak varer som sand 
og stein. 
 
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip som blant annet strøm, 
renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett med  
3,49 MNOK. Dette skyldes i hovedsak strømleveranse til hotellriggen. Budsjett for strøm 
er fordelt på 12 måneder.  Etter 1. halvår 2018 vil den reelle inntekt samsvare med 
budsjettet. 
 
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger over budsjett med 0,57 MNOK. 
 
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som budsjettert. 
 
Andre driftsinntekter: Inntekten ligger lavere enn budsjettert. 
 
 
Driftskostnader 
 
Samlede driftskostnader pr 31.03.2018 var 14,46 MNOK noe som er 0,74 MNOK høyere 
enn for samme periode i fjor, og 0,59 MNOK over budsjett 2018. 
 
Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av 
økt leveranse av strøm og renovasjon. 
 
Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av økt 
overtidsarbeid.  
 
Andre driftskostnader: Kostnadene er 1,18 MNOK lavere enn budsjettert. Avviket skyldes 
mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindre forbruk er 
kostnader lokale, vedlikeholdsposter samt salgs/markedsposter. 
 
Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført 
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i 2018 beregnet til 28,2 MNOK.  
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten. 
 
Finansinntekter: 
 
Finansinntekter: Disse ligger noe lavere enn budsjett.  
 
Avdrag lån: Kostnaden er som budsjettert. 
 
Finanskostnader: Kostnaden er 1,90 MNOK og som er litt lavere enn budsjett. 
Avviket skyldes lavere Nibor 3-måneder enn det som er lagt inn i budsjettet. 
 
Oppsummering: 
 

 Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 5,52 MNOK  
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Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 1,02 MNOK  
 Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 4,50 MNOK 
 Driftsinntektene totalt er 4,93 MNOK høyere enn budsjett. 
 Driftskostnadene totalt er 0,59 MNOK høyere enn budsjett. 

Finanskostnaden totalt er 0,16 MNOK lavere enn budsjett. 

 
Innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2018 til 
orientering. 

2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2018 for 
Kommunestyret med følgende innstilling: 

Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2018 til orientering. 
 
 
 

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 
35/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 
 
 
Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 

 
Innstilling: 
 
Havnestyret tar saken til orientering. 
 
 
 

Halvar Pettersen 
havnedirektør 
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INSTRUKS OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR HAVNEDIREKTØREN I 

TROMSØ HAVN KF 

 

 
Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 404  
Arkivsaksnr.: 18/170   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Tromsø Havnestyre 31.05.2018 
 
 
Bakgrunn: 
 
Gjeldende instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren i Tromsø Havn KF ble 
fastsatt av Tromsø havnestyre den 25.10.2001 i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF 
godkjent av Tromsø kommunestyre den 31. januar 2001. Denne instruksen ligger på 
saken som vedlegg 1. 
 
Drøfting: 
 
Det er behov for å oppdatere instruksen i forhold til nytt lovverk og nye vedtekter for 
havna. 
Vi har i den forbindelse sett litt på hvilke instruks og stillingsbeskrivelse som gjelder for 
direktører i andre havner og vi har spesielt tatt for oss Bodø Havn KF og 
Ålesundregionens havnevesen. 
 
Begge disse bygger for det meste på den gamle instruksen til Tromsø Havn fra 2001. 
 
Vi har valgt i stor grad å følge oppsettet til Bodø Havn KF som er fra 2014, men med 
tilpasninger og henvisninger til våre egne vedtekter. Tromsø Havns vedtekter fra 2017 er 
vedlagt saken. 
 
I forhold til den gamle instruksen fra 2001 har vi kuttet ut punkt 2 om «Assisterende 
havnedirektør – ansettelse og stillingsplassering». Dette punktet finnes heller ikke i de to 
instruksene vi har sammenlignet med. 
Det styret imidlertid må være klar over er at punkt 2 også har bestemmelse om hvem 
som har prokura ved havnedirektørens fravær.  
 
Punkt 2 i gjeldende instruks har følgende ordlyd: 
 
«Havnedirektøren ansetter selv en assisterende havnedirektør som ved havnedirektørens 
fravær fungerer i havnedirektørens sted med samme ansvar, myndighet og fullmakter 
som denne. Ved havnedirektørens fravær har assisterende havnedirektør prokura i 
Tromsø Havn KF.»  
 
Vi har også utelatt punkt 9 i den gamle instruksen fra 2001 om «Uniformsplikt». 
Denne bestemmelsen finnes heller ikke lenger i Bodø Havn, men Ålesundregionens 
havnevesen har den inne i sin instruks. 
 
Når det gjelder punktet 3.3 om «Særlige budsjettfullmakter» så har vi benyttet samme 
ordlyd som i 2001: Dersom havnens drift, vedlikehold og utvikling krever det, kan 
havnedirektøren foreta nødvendig omdisponering i investeringsbudsjettet for opptil en 
million kroner. 
 
Den samme passusen med beløp er inne i instruksen for direktøren i Bodø Havn.  
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Havnestyret bes vurdere om beløpet skal økes for Tromsø Havn siden den totale rammen 
har økt siden 2001. 
 
Konklusjon: 
 
Forslag til ny oppdatert instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren i Tromsø Havn 
KF legges frem for havnestyret til behandling og godkjennelse. 
 
Vedlegg: 
Instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren i Tromsø Havn KF fastsatt 25.10.2001 
 
Vedtekter for Tromsø Havn KF fastsatt 26.4.2017 
 
Forslag til ny instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren i Tromsø Havn KF  
 

 
Innstilling: 
Tromsø Havnestyre vedtar ny instruks for havnedirektøren i Tromsø Havn KF slik den 
vedligger saken. 

 
 
 
 

Halvar Pettersen 
havnedirektør 
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INSTRUKS OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR  
 

HAVNEDIREKTØREN 
 
I 
 

TROMSØ HAVN KF – TROMSØ KOMMUNE  
 
 

Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 25.10.01 

i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av  

Tromsø kommunestyre den 31. januar 2001 § 6 jf § 3. 

 
 
1. Havnedirektør – ansettelse og stillingsplassering.  
Havnedirektøren ansettes av havnestyret i Tromsø Havn KF, som også fastsetter 
havnedirektørens lønn og arbeidsvilkår for øvrig. Havnedirektøren er underlagt 
havnestyret og rapporterer direkte til dette.  
 
Havnedirektøren leder Tromsø Havns havneadministrasjon og er overordnet alle 
ansatte i Tromsø Havn og øvrige kommunale tjenestemenn når disse utfører tjeneste i 
havnedistriktet.  
 
 
2. Assisterende havnedirektør – ansettelse og stillingsplassering. 
Havnedirektøren ansetter selv en assisterende havnedirektør som ved havnedirektørens 
fravær fungerer i havnedirektørens sted med samme ansvar, myndighet og fullmakter 
som denne. Ved havnedirektørens fravær har assisterende havnedirektør prokura i 
Tromsø Havn KF.  
 
 
3. Havnedirektørens generelle ansvarsområde. 
3.1 Daglig ledelse og drift. 
Havnedirektøren forestår den daglige ledelse og drift av Tromsø havn KF, og har 
prokura i Tromsø Havn KF. Havnedirektøren representerer Tromsø Havn utad i alle 
saker som gjelder trafikkavviklingen i havnen og havnens daglige drift og forvaltning. 
I den daglige drift inngår også inngåelse av kjøps- og leiekontrakter i kurrante tilfeller. 
 
I saker av uvanlig art eller stor betydning kan havnedirektøren handle på egen hånd, 
dersom havnestyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe eller tap for 
Tromsø havn KF eller Tromsø kommune. I slike tilfeller påligger det havnedirektøren 
å sørge for at havnestyrets leder eller nestleder underrettes om saken snarest mulig.  
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3.2 Samordning og planlegging. 
Havnedirektøren har ansvaret for samordningen av Tromsø kommunes havneressurser, 
og skal arbeide for at overordnede mål og strategier for Tromsø kommunes 
havnevirksomhet blir gjennomført.  
 
I samsvar med havnestyrets beslutninger skal havnedirektøren forestå planlegging og 
utbygging av Tromsø kommunes havnearealer, kaianlegg og havneinnretninger. 
 
 
3.3 Forvaltning, regnskap og arkiv. 
Sammen med havnestyret skal havnedirektøren påse at havnens forvaltning og drift er 
i samsvar med lov, forskrifter og vedtekt for Tromsø Havn KF. Havnedirektøren har 
en særlig plikt til å påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og 
andre avgjørelser truffet i medhold av dette regelverket etterleves. 
 
Som regnskapsfaglig ansvarlig i havnen har havnedirektøren ansvaret for at havnens 
økonomireglement følges, at havnens bokføring er i overensstemmelse med lov og 
forskrifter, og at havnens formuesforvaltning er ordnet på en oversiktlig og 
betryggende måte. Havnedirektøren skal føre en løpende budsjettkontroll og gi 
havnestyret skriftlig oversikt over havnens økonomiske situasjon så ofte som 
havnestyret krever det. 
 
Havnedirektøren skal påse at havnens arkiv, herunder havnestyrets dokumenter er 
arkivert på en tilfredsstillende måte. 
 
 
4. Delegasjonsbestemmelser. 
4.1 Delegasjon av havnestyrets myndighet. 
Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, utøver 
havnedirektøren havnestyrets myndighet til å sette vilkår for, og gi tillatelse til arbeid 
og anlegg etter Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 18, annet ledd. På 
samme måte har havnedirektøren myndighet til å nedlegge forbud eller gi pålegg etter 
samme lovs § 18, tredje ledd.  
 
Havnedirektøren kan etter Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 29 kreve 
at arbeid stanses eller at bruk opphører, og er bemyndiget til å be om hjelp fra politiet 
for å få gjennomført slike pålegg.   
 
 
4.2 Enkeltvedtak. 
Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, utøver 
havnedirektøren havnestyrets myndighet etter vedtekt for Tromsø Havn KF § 11, 
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første ledd til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og 
farvann.  
 
Enkeltvedtak som er truffet av havnedirektøren kan påklages til havnestyret. 
 
 
4.3 Særlige budsjettfullmakter. 
Havnedirektøren har myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i havnens 
driftsbudsjett, og innen de rammer regelverket for øvrig fastlegger har havnedirektøren 
også myndighet til å disponere merinntekter på en slik måte havnens drift, vedlikehold 
og utvikling krever.  
 
Dersom havnens drift, vedlikehold og utvikling krever det, kan havnedirektøren foreta 
nødvendig omdisponering i investeringsbudsjettet for opp til en million kroner.  
 
Ved bruk av myndighet etter denne bestemmelsen har havnedirektøren en særlig plikt 
til å se budsjettenes enkelte poster i sammenheng, og til snarest mulig å informere 
havnestyret om bruken av fullmaktene.  
 
 
4.4 Personalsaker. 
Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, eller 
rammer fastsatt av havnestyret ikke er til hinder for det, utøver havnedirektøren 
havnestyrets myndighet etter vedtekt for Tromsø Havn KF § 12, første ledd til å 
opprette og nedlegge stillinger i havneadministrasjonen, og til å treffe avgjørelser i 
havnens personalsaker. 
 
Dersom det opprettes forhandlingsutvalg etter vedtekt for Tromsø Havn KF § 12, 
annet ledd, kan havnestyret bestemme at havnedirektøren, enten alene eller sammen 
med andre, skal fungere som slik utvalg. 
 
 
5. Forholdet til havnestyret. 
5.1 Stillingsplassering. 
Havnedirektøren er administrativt og faglig underlagt havnestyret, som har 
instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor havnedirektøren. Havnedirektøren har 
ansvaret for at havnestyrets beslutninger gjennomføres. 
 
 
5.2 Ansvar for havnestyrets saksbehandling. 
Havnedirektøren forbereder saker for havnestyret, og har ansvaret for at disse er best 
mulig opplyst når de legges frem for havnestyret.  
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Havnedirektøren er ansvarlig for at det utarbeides årsregnskap, og at havnestyret innen 
de frister som er fastsatt i vedtekt for Tromsø havn KF kan behandle forslag til 
årsberetning, kommende års økonomiske rammer og økonomiplan. 
 
 
5.3 Havnestyrets møter og sekretærfunksjon. 
Om havnestyret ikke i særskilte tilfeller bestemmer noe annet, har havnedirektøren 
både rett og plikt til å delta i havnestyrets møter, og til å uttale seg i de saker 
havnestyret har til behandling. Havnedirektøren har rett til å få protokollført sin 
oppfatning i alle saker havnestyret behandler.  
 
Havnestyrets sekretærfunksjoner ivaretas av havnedirektøren eller den han 
bemyndiger.  Havnedirektøren skal sørge for at det føres protokoll ved havnestyrets 
møter, at protokolltilførsler nedtegnes og at protokollen underskrives som bestemt i 
vedtekt for Tromsø havn KF.  
 
 
6. Forholdet til havneadministrasjonen. 
6.1 Ledelse og organisering.  
Havnedirektøren leder og organiserer havneadministrasjonens arbeide. Etter 
havnestyrets bestemmelse og fastsatte prosedyrer i slike saker, forestår 
havnedirektøren de ansettelser som er nødvendige for at Tromsø Havn KF kan fungere 
etter sitt formål til beste for havnens brukere. 
 
 
6.2 Ansvar og samarbeid med arbeidstakerne.  
Havnedirektøren har ansvaret for at havnens ansatte har gode og trygge arbeidsforhold, 
og at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og annet regelverk som gjelder arbeidet i 
havnen følges. Havnedirektøren skal sørge for at havnens ansatte får nødvendig 
opplæring og den faglige oppdateringen som er nødvendig i den enkeltes arbeide.  
 
Havnedirektøren skal etablere et samarbeid med representanter for de ansatte og deres 
arbeidstakerorganisasjoner. På et så tidlig tidspunkt som mulig plikter havnedirektøren 
å gi havnens ansatte informasjon om forhold som kan påvirke de ansattes arbeid og 
arbeidsforhold.  
 
 
7. Forholdet til havnens brukere og allmennheten. 
Havnens arbeide skal i størst mulig grad ta sikte på å betjene havnebrukerne på en 
fleksibel og kostnadseffektiv måte, og havnedirektøren skal sørge for at havnen er best 
mulig tilpasset havnebrukernes behov. I sitt arbeide skal havnedirektøren legge til 
grunn at havnen stadig skal søkes utviklet for best mulig å betjene næringslivets behov 
for havnetjenester i regionen.  
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8. Høringer og informasjon til brukere og allmennheten. 
Havnedirektøren skal sørge for at nødvendig informasjon og rettledning gis 
havnebrukerne på en hensiktsmessig måte og i god tid.  
 
Når forvaltningsloven krever at berørte parter blir hørt før vedtak treffes, har 
havnedirektøren ansvaret for at slik høring gjennomføres på en betryggende måte med 
de tidsfrister forvaltningsloven angir. 
 
Havnedirektøren har ansvaret for at nødvendig informasjon om havnen og 
havnevirksomheten gis til allmennheten på en saklig om hensiktsmessig måte. 
 
 
9. Uniformsplikt. 
Havnedirektøren er underlagt havnestyrets bestemmelser om uniformsplikt.  
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

Vedtekt for Tromsø Havn KF 
 

fastsatt av Tromsø kommunestyre den 26.04.2017 under sak 84/17 i medhold av  

Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62 

og lov av 17. april 2009 nr. 19 Lov om havner og farvann. 
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§ 1 Organisasjon og kontorkommune.  
 

Tromsø Havn KF (heretter Tromsø Havn) er et kommunalt foretak. Tromsø kommunestyre er 

havnens øverste organ.  

Tromsø Havn ledes av Tromsø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av 

havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder.  

Tromsø kommune er foretakets kontorkommune.  

 

§ 2 Formål og ansvarsområde.  
 

Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og 

forvaltningsmessige oppgaver Tromsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og 

bestemmelser gitt i medhold av denne loven.  

Tromsø Havn KF har på vegne av eieren ansvaret for utviklingen av de maritime 

næringsaktiviteter i Tromsø kommune. 

Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, drive 

havnen på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Tromsø havns eiendommer, innretninger 

og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og 

kommunen.  

For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Tromsø Havn engasjere seg 

i havnetilknyttet virksomhet, herunder også utenfor Tromsø kommune, når dette er fordelaktig 

og hensiktsmessig for Tromsø kommunes havnevirksomhet.  

 

§ 3 Representasjon.  
 

Havnestyret representerer Tromsø Havn utad, og kan innenfor Tromsø Havns formål og 

ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne. Tromsø Havn forpliktes ved underskrift av 

havnedirektøren i forening med havnestyrets leder eller nestleder, eller av havnedirektøren 

alene etter nærmere bestemmelse av havnestyret.  

I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av havnestyret faller inn under 

havnedirektørens myndighetsområde, representeres Tromsø Havn utad av havnedirektøren. I 

slike tilfeller forpliktes havnen ved underskrift av havnedirektøren alene. 

I den daglige drift representeres Tromsø Havn utad av havnedirektøren.  

 

§ 4 Valg og sammensetning av havnestyret. 
 

Til Tromsø havnestyre skal Tromsø kommunestyre selv velge seks medlemmer med personlige 

varamedlemmer, herav ett medlem etter forslag fra Troms fylkeskommune.  

Til Tromsø havnestyre skal havnens ansatte velge ett medlem med personlig varamedlem. 

Kommunestyret velger leder og nestleder blant de stemmeberettigede. 
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Havnestyrets sammensetning skal reflektere formålet og ansvarsområde nevnt i vedtektenes  

§ 2. 

 

§ 5 Funksjonstid og suppleringsvalg. 
 

Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et 

styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over. 

Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksetter Tromsø kommunestyre suppleringsvalg for 

gjenværende del av funksjonstiden. Ved slikt valg skal havnestyret suppleres fra den gruppe 

som står bak det havnestyremedlemmet som erstattes, jf. § 4. 

 

§ 6 Havneadministrasjonen og havnens daglige ledelse. 
 

Den daglige ledelse og drift av Tromsø Havn forestås av havneadministrasjonen med en 

havnedirektør som leder. Havnedirektøren kan ikke være medlem av havnestyret. 

Havnedirektøren skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret. 

Havnedirektøren er regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at havnens bokføring er i samsvar 

med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Daglig ledelse og drift av Tromsø Havn omfatter ikke saker som etter Tromsø Havns forhold er 

av uvanlig art eller stor betydning. Havnedirektøren kan likevel treffe beslutning i slike saker 

dersom han i det enkelte tilfellet har fått fullmakt til å avgjøre saken, eller havnestyrets 

beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe eller tap for havnen eller kommunen. I 

slike tilfeller skal havnestyret snarest mulig underrettes om saken. 

 

§ 7 Havnestyrets møter. 
 

Havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne finner det påkrevd. 

Medlem av havnestyret og havnedirektøren kan kreve at havnestyret innkalles til møte. 

Innkalling til møte i havnestyret sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle 

personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen. 

Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom 

ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder. 

Med mindre havnestyret i det enkelte tilfellet bestemmer annerledes, har havnedirektøren 

både rett og plikt til å møte på havnestyrets møter, og til å uttale seg i saker havnestyret har 

til behandling. 

Tromsø kommunes ordfører og administrasjonssjef har møte- og talerett i havnestyrets møter. 

Etter havnestyrets nærmere bestemmelse kan også andre gis møte- og talerett ved 

havnestyrets møter. 

Representant valgt av de ansatte har ikke rett til å delta i havnestyrets behandling av saker 

som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Representant 
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valgt av de ansatte har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

havnestyrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2. 

Tromsø havnestyres møter avholdes for åpne dører. Havnestyrets møter skal holdes for 

lukkede dører dersom det behandles saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Havnestyret 

kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre 

tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for 

lukkede dører hvis møteleder krever det, eller havnestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid 

behandles for lukkede dører. 

Tromsø kommunestyre fastsetter styremedlemmenes godtgjørelse for møter mv. 

 

§ 8 Havnestyrets vedtak og avstemninger. 
 

Havnestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnestyrets medlemmer er til 

stede. 

Havnestyret fatter vedtak med alminnelig flertall.  

Ved stemmelikhet, er møteleders stemme avgjørende. 

Dersom havnestyremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på 

sakslisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må være enstemmig. Før 

havnestyret behandler en slik sak skal kommunens administrasjonssjef varsles. 

Ved ansettelser jf. § 12, 4. ledd er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer. Hvis ingen av kandidatene får slikt flertall, holdes ny avstemning over de to 

kandidatene som fikk flest stemmer ved første avstemming. Ved annen gangs avstemning er 

den ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Dersom et havnestyremedlem krever det, skal avstemninger foregå skriftlig. 

 

§ 9 Protokoll fra havnestyrets møter. 
 

Havnedirektøren, eller den han bemyndiger, fungerer som havnestyrets sekretær og skal sørge 

for at det føres protokoll ved havnestyrets møter. Protokollen skal godkjennes av havnestyret i 

påfølgende møte, og undertegnes av de havnestyremedlemmer som var til stede på møtet.  

Havnedirektøren og havnestyremedlemmer, både med og uten stemmerett, kan i enhver sak 

kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokollførselen inneholder en 

avvikende oppfatning til et havnestyrevedtak, bør protokollførselen også inneholde en 

begrunnelse for det avvikende standpunktet. 

 

§ 10 Havnestyrets oppgaver og myndighet. 
 

Tromsø havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og 

dens virksomhet. Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens formål, 

vedtekt, økonomiplan og budsjett, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av Tromsø 

kommunestyre. 
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Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet som tilligger Tromsø 

kommune etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann med tilhørende forskrifter.  

Havnestyret har ansvaret for planlegging, utbygging og drift av Tromsø kommunes kaianlegg 

og havneinnretninger. 

Havnestyret skal føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg, innretninger og arealer innen 

Tromsø kommunes havn- og sjøområde er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen havnen og 

sjøområdet ikke unødig hindres eller vanskeliggjøres jf. lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner 

og farvann § 40 med tilhørende forskrifter. 

Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne instruksjons- 

og omgjøringsmyndighet. Havnestyret har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold 

til lov, forskrifter og eventuelle pålegg, og skal sørge for at saker som skal behandles i Tromsø 

kommunestyre er tilstrekkelig forberedt, og at kommunestyrets vedtak iverksettes. 

Havnestyret skal være høringsinstans og avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha 

betydning for drift og forvaltning av Tromsø Havn, og ellers i saker som kan ha drifts- eller 

samferdselsmessig betydning for havnevirksomheten i Tromsø kommune når slike saker 

behandles av Tromsø kommunes øvrige organer. 

 

§ 11 Enkeltvedtak og kommunale forskrifter. 
 

Tromsø havnestyre treffer enkeltvedtak etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og 

farvann med tilhørende forskrifter.  

Tromsø havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om 

havner og farvann med tilhørende forskrifter, herunder ordensforskrifter for havnen og 

farvannet samt bestemmelser om anløpsavgift, saksbehandlingsgebyr og om vederlag for 

havnens tjenester. 

 

§ 12 Havnens personalforvaltning. 
 

Havnestyrets myndighet etter denne vedtektens § 10 første ledd omfatter også myndighet til å 

opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. Havnestyret 

fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av Tromsø Havn. 

Havnestyret kan velge et eget forhandlingsutvalg for å forestå forhandlinger med de ansattes 

arbeidstakerorganisasjoner om avlønning av havnens personale, samt for å behandle øvrige 

lønnsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser mv. Nærmere bestemmelser om 

forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av havnestyret. 

For øvrig forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter de retningslinjer 

havnestyret fastsetter. 

Havnestyret ansetter havnedirektør som leder av havnens forvaltning og fastsetter dennes 

instruks, lønn og arbeidsvilkår. 
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§ 13 Forholdet til kommunens administrasjonssjef 
 

Innenfor Tromsø Havns myndighetsområde har Tromsø kommunes administrasjonssjef ingen 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnestyret og havnedirektøren. 

Administrasjonssjefen kan likevel forelegge en sak for kommunestyret og instruere havnens 

ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Tromsø kommunestyre har behandlet 

saken. 

 

§ 14 Havnekapitalen. 
 

Havnens midler herunder eiendommer og innretninger anskaffet for havnekapitalens midler, 

skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler, og kan ikke nyttes til andre 

formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, 

samt utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av lov av 17. april 2009 nr. 

19 om havner og farvann og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i Tromsø 

kommunes sjøområde. 

Midler som hører til havnekapitalen kan i særlige tilfeller investeres i prosjekter eller 

virksomhet med andre formål enn havneformål, jf. havnelovens § 48. 3. ledd.  

 

§ 15 Havnekapitalens forvaltning 
 

Det påligger Tromsø havnestyre å sørge for at Tromsø Havn drives mest mulig 

kostnadseffektivt. Havnen skal drives forretningsmessig med målsetning om å være en 

konkurransedyktig leverandør av havnetjenester i samsvar med lov av 17. april 2009 nr. 19 

om havner og farvann. 

Innenfor de økonomiske rammene og økonomiplanen Tromsø kommunestyre har fastlagt, 

avgjør havnestyret hvordan havnekapitalens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om 

plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og innretninger. 

I den utstrekning det er forenlig med økonomiplanen og de økonomiske rammene Tromsø 

kommunestyre har fastlagt, kan havnestyret treffe beslutning om anskaffelser og om 

avhendelse av havnens eiendommer og innretninger. 

Havnestyret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til 

det neste, og kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved 

fondsavsetningen.  

 

§ 16 Anløpsavgift, saksbehandlingsgebyr og vederlag 
 

Det tilligger havnestyret å fastsette anløpsavgift etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner 

og farvann § 25, med tilhørende forskrifter. Anløpsavgiften skal dekke Tromsø Havns 

kostnader ved utøvelse av myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter, 

samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Tromsø kommunes 

sjøområde. 
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Det tilligger videre havnestyret å fastsette saksbehandlingsgebyr etter lov av 17. april 2009 nr. 

17 om havner og farvann § 6 med tilhørende forskrifter. 

I samsvar med alminnelige formuerettslige regler fastsetter havnestyret pris og øvrige 

forretningsvilkår for bruk av kaier og andre tjenester som tilbys av Tromsø Havn. Prising av 

havnens tjenester skal være forretningsmessig og konkurransedyktig med målsetting om – 

sammen med avgiftene - å dekke havnens løpende utgifter samt avsetninger i fonds for 

fremtidig utvikling av havnen og dens virksomhet. 

Vederlag for bruk av havnetjenester samt anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr oppkreves av 

Tromsø Havn. Tromsø Havn kan inngå avtaler med andre aktører om oppkreving. 

 

§ 17 Lån og kommunale tilskudd. 
 

For å finansiere investeringer kan havnestyret, etter Tromsø kommunestyres godkjennelse, 

oppta lån. 

Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold 

om tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slike forbehold må komme klart til 

uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre 

sikkerhetsmessige eller andre betydelige konsekvenser for havnens forsvarlige drift. 

 

§ 18 Økonomiplan, budsjett og årsberetning. 
 

Etter forslag fra havnestyret vedtar Tromsø kommunestyre selv økonomiplanen og de 

økonomiske rammene for havnens drift og investeringer det kommende kalenderåret, med mål 

og premisser knyttet til bruken av bevilgningene. Havnestyret fastsetter den nærmere 

fordelingen av de økonomiske rammene. 

Havnestyret er ansvarlige for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal 

det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet 

av foretakets virksomhet. 

 

§ 19 Regnskapsavslutning og revisjon. 
 

Revisjonen av havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon. 

Årsregnskapet avlegges etter regnskapslovens regler med de tilpasninger som følger av lov av 

25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrifter gitt i medhold 

av denne loven. 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og skal være revidert innen 

15. april. Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av Tromsø 

kommunestyre selv innen 30. juni. 
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§ 20 Ikrafttredelse. 
 

Denne vedtekt trer i kraft umiddelbart. 

Samtidig oppheves vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 

11.12.2013. 

Vedtekten er godkjent av Tromsø kommunestyre i møte den 26.04.2017 som sak 84/17. 



 

 

Instruks og stillingsbeskrivelse for 

havnedirektøren i Tromsø Havn KF 

Vedtatt av Tromsø havnestyre 31. mai 2018,  

i medhold av vedtekter for Tromsø Havn KF fastsatt av kommunestyret den 

26.4.2017 under sak 84/17 i medhold av Lov om av 25. september 1992 nr. 

107 om kommuner og fylkeskommuner § 62 og lov av 17. april 2009 nr. 19 Lov 

om havner og farvann. 

 

1. Havnedirektør – ansettelse og stillingsplassering 

Havnedirektøren ansettes av havnestyret i Tromsø Havn. Havnestyret fastsetter 

havnedirektørens lønn og arbeidsvilkår for øvrig gjennom et kompensasjonsutvalg bestående av 

minimum styreleder og en styrerepresentant. 

Havnedirektøren er underlagt havnestyret og rapporterer direkte til dette. 

Havnedirektøren leder Tromsø Havns havneadministrasjon og er overordnet alle ansatte i 

Tromsø Havn. 

2. Havnedirektørens generelle ansvarsområde 

 

2.1 Daglig ledelse og drift 

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse og drift av Tromsø Havn, og har prokura i Tromsø 

Havn. Havnedirektøren representerer Tromsø Havn utad i alle saker som gjelder 

trafikkavviklingen i havnen og havnens daglige drift og forvaltning. I den daglige drift inngår også 

inngåelse av kjøps- og leiekontrakter i kurante tilfeller. 

I saker av uvanlig art eller stor betydning kan havnedirektøren handle på egen hånd, dersom 

havnestyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe eller tap for Tromsø Havn eller 

Tromsø kommune. I slike tilfeller påligger det havnedirektøren å sørge for at havnestyrets leder 

eller nestleder underrettes om saken snarest mulig. 

 

 



2.2. Samordning og planlegging 

Havnedirektøren har ansvaret for samordningen av Tromsø kommunes havneressurser, og skal 

arbeide for at overordnede mål og strategier for Tromsø kommunes havnevirksomhet blir 

gjennomført. 

I samsvar med havnestyrets beslutninger skal havnedirektøren forestå planlegging, utvikling og 

utbygging av Tromsø kommunes sjøarealer, kaianlegg og havneinnretninger og havnas 

forretningsgrunnlag. 

2.3 Forvaltning, regnskap og arkiv 

Sammen med havnestyret skal havnedirektøren påse at havnens forvaltning og drift er i samsvar 

med lov, forskrifter og vedtekt for Tromsø havn. Havnedirektøren har en særlig plikt til å påse at 

havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av 

dette regelverket etterleves. 

Som regnskapsfaglig ansvarlig i havnen har havnedirektøren ansvaret for at havnens 

økonomireglement følges, at havnens bokføring er i overensstemmelse med lov og forskrifter, og 

at havnens formuesforvaltning er ordnet på en oversiktlig og betryggende måte. 

Havnedirektøren skal føre en løpende budsjettkontroll og gi havnestyret skriftlig oversikt over 

havnens økonomiske situasjon så ofte som havnestyret krever det. 

Havnedirektøren eller den han bemyndiger møter i kommunestyret når kommunestyret 

behandler saker som berører Tromsø Havn. 

Havnedirektøren skal påse at havnens arkiv, herunder havnestyrets dokumenter er arkivert på en 

tilfredsstillende måte. 

3. Delegasjonsbestemmelser 

 

3.1 Delegasjon av havnestyrets myndighet 

Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfelle ikke bestemmer annerledes, utøver 

havnedirektøren havnestyrets myndighet til å sette vilkår for, og gi tillatelse til arbeid og anlegg 

som krever dette etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann § 27. På samme måte har 

havnedirektøren myndighet til å nedlegge forbud eller gi påbud etter samme lovs § 57. 

Havnedirektøren kan etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann §§ 57 og 58 kreve at arbeid 

stanses eller at bruk opphører, og er bemyndiget til å be om hjelp fra politiet for å få gjennomført 

slik pålegg. 

3.2  Enkeltvedtak 

Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, utøver 

havnedirektøren havnestyrets myndighet etter vedtekter for Tromsø Havn § 11, til å treffe 

enkeltvedtak etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann. 

Enkeltvedtak som er truffet av havnedirektøren kan påklages til havnestyret. 



3.3 Særlige budsjettfullmakter 

Havnedirektøren har myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i havnens 

driftsbudsjett, og innen de rammer regelverket for øvrig fastlegger har havnedirektøren også 

myndighet til å disponere merinntekter på en slik måte havnens drift, vedlikehold og utvikling 

krever. 

Dersom havnens drift, vedlikehold og utvikling krever det, kan havnedirektøren foreta nødvendig 

omdisponering i investeringsbudsjettet for opptil en million kroner. Ved bruk av myndighet etter 

denne bestemmelsen har havnedirektøren en særskilt plikt til å se budsjettenes enkelte poster i 

sammenheng, og til snarest mulig å informere havnestyret om bruken av fullmaktene. 

3.4 Personalsaker 

Dersom Tromsø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, eller rammer 

fastsatt av havnestyret ikke er til hinder for det, utøver havnedirektøren havnestyrets myndighet 

etter vedtekter for Tromsø Havn § 12 til å opprette og nedlegge stillinger i 

havneadministrasjonen, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. 

Dersom det opprettes forhandlingsutvalg etter vedtekter for Tromsø Havn § 12, kan havnestyret 

bestemme at havnedirektøren, enten alene eller sammen med andre, skal fungere som slikt 

utvalg. 

4. Forholdet til havnestyret 

 

4.1 Stillingsplassering 

Havnedirektøren er administrativt og faglig underlagt havnestyret, som har instruksjons- og 

omgjøringsmyndighet overfor havnedirektøren. Havnedirektøren har ansvaret for at 

havnestyrets beslutninger gjennomføres. 

4.2 Ansvar for havnestyrets saksbehandling 

Havnedirektøren forbereder saker for havnestyret, og har ansvaret for at disse er best mulig 

opplyst når de legger frem for havnestyret. 

Havnedirektøren er ansvarlig for at det utarbeides årsregnskap, og at havnestyret innen de frister 

som er fastsatt i vedtekt for Tromsø Havn kan behandle forslag til årsberetning, kommende års 

økonomiske rammer og økonomiplan. 

4.3 Havnestyrets møter og sekretærfunksjon 

Om havnestyret ikke i særskilte tilfeller bestemmer noe annet, har havnedirektøren både rett og 

plikt til å delta i havnestyrets møter, og til å uttale seg i de saker havnestyret har til behandling. 

Havnedirektøren har rett til å få protokollført sin oppfatning i alle saker havnestyret behandler. 

Havnestyrets sekretærfunksjoner ivaretas av havnedirektøren eller den han bemyndiger. 

Havnedirektøren skal sørge for at det føres protokoll ved havnestyrets møter, at 

protokolltilførsler nedtegnes og at protokollen underskrives som bestemt i vedtekter for Tromsø 

Havn. 



5. Forholdet til havneadministrasjonen 

5.1 Ledelse og organisering 

Havnedirektøren leder og organiserer havneadministrasjonens arbeide.  Etter havnestyrets 

bestemmelse og fastsatte prosedyrer i slik saker, forestår havnedirektøren de ansettelser som er 

nødvendige for at Tromsø Havn kan fungere etter sitt formål til beste for havnens brukere. 

5.2 Ansvar og samarbeid med arbeidstakerne 

Havnedirektøren har ansvaret for at havnens ansatte har gode og trygge arbeidsforhold, og at 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og annet regelverk som gjelder arbeidet i havnen følges. 

Havnedirektøren skal sørge for at havnens ansatte får nødvendig opplæring og at den faglige 

oppdateringen som er nødvendig i den enkeltes arbeid. 

Havnedirektøren skal etablere et samarbeid med representanter for de ansatte og deres 

arbeidsorganisasjoner. På et så tidlig tidspunkt som mulig plikter havnedirektøren å gi havnens 

ansatte informasjon om forhold som kan påvirke de ansattes arbeid og arbeidsforhold. 

6. Forholdet til havnes brukere og allmenheten 

Havnens arbeid skal i størst mulig grad ta sikte på å betjene havnebrukerne på en fleksibel og 

kostnadseffektiv måte, og havnedirektøren skal sørge for at havnen er best mulig tilpasset 

havnebrukernes behov. I sitt arbeid skal havnedirektøren legge til grunn at havnen stadig skal søkes 

utviklet for best mulig å betjene næringslivets behov for havnetjenester.  

7. Høringer og informasjon til kunder, brukere og allmenheten 

Havnedirektøren skal sørge for at nødvendig informasjon og rettledning gis kunder, brukere og 

allmenheten på en hensiktsmessig måte og i god tid. 

Når forvaltningsloven krever at berørte parter blir hørt før vedtak treffes, har havnedirektøren 

ansvaret for at slik høring gjennomføres på en betryggende måte med de tidsfrister forvaltningsloven 

angir. 

Havnedirektøren har ansvaret for at nødvendig informasjon om havnen og havnevirksomheten gis til 

allmenheten på en saklig om hensiktsmessig måte. 




