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66/18
KOMMUNIKASJON AV HURTIGRUTEAVTALEN
Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre tar saken til orientering.
Behandling:
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

67/18

Unntatt offentlighet Ofl. §15

Sak 71/18

TromsøHavn
REFERATSAK 27.09.2018

Saksbehandler: Anja Sofie Johansen
Arkivsaksnr.:
18/328
Saksnr.: Utvalg
71/18
TromsøHavnestyre

Arkiv: 033

Møtedato
27.09.2018

A) Svar på søknad om tiltak i sjø, datert 24.08.2018 «Svar – søknad om tiltak
Oldervik – etablering av kaipir».
B) Svar på søknad om tiltak i sjø, datert 06.09.2018 «Svar – søknad om tiltak
Skanselvbukt, Skarsfjorden, Tromsø».
C) Svar på søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge, datert 18.09.2018
– søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge ved Søndre Tollbodgate
Tromsø, 200/1751».
D) Begrunnelse for utformingen av havneterminalen, datert 12.09.2018 «Svar
Prostn eset Havneterminal – adkomst til Hurtigbåtene».

i sjø –
i sjø –
«Svar
3 i
–

Innstilling:
Tromsø havnestyre tar referatsak A ) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik –
etablering av kaipir» til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak B ) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skan selvbukt,
Skarsfjorden, Tromsø» til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Svar – søknad om tillatelse til etablering
flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak D ) 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal
til Hurtigbåtene» til orientering.

av

– adkomst

Jørn-EvenHanssen
havnedirektør
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BC Byggentreprise AS
Postboks 2388
9271 TROMSØ
-

Vår ref.:
18/305 - 3608/18 P28

Deres ref.:

Saksbehandler direkte:
RTH /
randi.thorring@tromso.havn.no

Dato:
18.09.2018

SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE VED SØNDRE
TOLLBODGATE 3 I TROMSØ, 200/1751/
Vi viser til søknad av 03.09.2018 og tilleggsopplysninger om endret plassering, datert
18.09.2018 vedrørende etablering av flytebrygge Tollbodgate 3, gnr 200, bnr 1751.
Beskrivelse av saken
Det er tidligere godkjent og etablert en tilsvarende brygge på naboeiendommen Søndre
Tollbodgate 3A, gnr 200, bnr 1745. Redningsselskapet ligger ved eksisterende brygge.
Den nye flytebryggen er landfestet og produsert i betong av Helgeland Marinesystemer AS.
Størrelsen er på 4x20 meter.
Utsetting av fortøyning utføres av Redningsselskapet i samarbeid med lokalt dykkerfirma.
Pellerin eier de historiske bryggehusene med adresse Søndre Tollbodgate og kaiene foran.
Det opplyses i søknaden at når området ved «Vervet» er kommet lengre kan det tenkes at
bryggene hos Pellerin inngår i et helhetlig anlegg tilsvarende det elegante anlegget Tromsø
Havn KF har etablert sør for Torghuken.
Flytebryggen skal brukes av M/S Vulkana og M/S Bjørnvåg.
Tromsø Museum – Universitetsmuseet har kommet med merknader til den opprinnelige
plasseringen av flytebryggen og tiltakshaver har etter dette flyttet flytebryggen 3 meter
lengere sør enn først forespeilet.
Tromsø Museum skriver i sitt brev av 12.09.2018 bl.a. følgende:
«Etter første innspill fra søker viste det seg at tiltaket ville komme i konflikt med
fredningsgrensen for Skansen og Tollboden ihht kulturminnelovens § 19. Troms
fylkeskommune gjorde i brev av 10. september søker oppmerksom på dette. Søker har
derfor kommet med forslag om ny plassering av flytebrygge som nå foreslås plassert 3
meter parallelt med fredningssonen. Troms fylkeskommune har i epost av 10.09.18 til
Pellerin ingen merknader til ny plassering. Tromsø Museum slutter seg til denne
vurderingen.»

Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

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
Ved vurdering om det skal gis tillatelse til omsøkte tiltak må en veie de ulike hensyn i saken
opp mot formålet med de aktuelle bestemmelsene i havne- og farvannsloven. Tilsvarende
gjelder dersom det skal stilles vilkår i forbindelse med en eventuell tillatelse.
Det omsøkte areal ligger godt beskyttet for vær og vind. 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 anlegg av
flytebrygge knyttet til eiendommen gnr 200 bnr 1751.
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- 200904-17 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. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
3. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler
søkeren.
4. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet trase for flytebryggen til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001
Stavanger, så snart utlegging er foretatt.
5. Anlegget skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke
virker blendende på de sjøfarende.
6. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere, naboer 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.
7. 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.
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Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver ved Pellerin AS, Postboks 353,
9254 Tromsø.

Vennlig hilsen
Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Randi Thørring

Ass. havnedirektør

Kopi til:

Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund
Pellerin AS, Postboks 353, 9254 Tromsø

Side 3 av 3

GUNNAR NERDRUM
Fiskergata 6
9008 Tromsø
-

Vår ref.:
18/258 - 3501/18 033

Deres ref.:

Saksbehandler direkte:
EAR /
elisabet.arnesen@tromso.havn.no

Dato:
12.09.2018

SVAR - PROSTNESET HAVNETERMINAL - ADKOMST TIL HURTIGBÅTENE
Viser til brev adressert Tromsø Havnestyre, datert 6.august 2018.
Vedlagt er en begrunnelse for utformingen av havneterminalen, utarbeidet av byggets
prosjektleder i WSP.

Vennlig hilsen
Elisabet Arnesen
Terminalkoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur.

Kopi til:

Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

Randi Thørring

Ass. Havnedirektør

Notat
Oppdragsgiver:TromsøHavn
Oppdrag: ProstnesetHavneterminal
Sted:Tromsø
Fra
x

Til

Dato:05.09.2018

Info

Firma
WSPNorge AS
WSPNorge AS
TromsøHavn

v/
ProsjektlederStig A. Hansen
Ass. ProsjektlederGunnK.Kolberg
Konst. HavnedirektørRandiThørring

E-post
Stig.hansen@wsp.com
Gunn.Kristin.Kolberg@wsp.com
rth@tromso.havn.no

x

TromsøHavn

Administrasjonsmail

adm@tromso.havn.no

x
x

Prostnesethavneterminal– Adkomsttil hurtigbåtene
Visertil brev fra GunnarNerdrumtil Tromsøhavnestyrevedr. Adkomsttil hurtigbåtenedatert
06.08.2018.Prosjektledermottok brev fra RandiThørringpå mail 04.09.2018
, med anmodningom å
redegjørefor de valgsomer gjort i forbindelseadkomsttil hurtigbåtene.
Det som er bakgrunnfor hvorfor havneterminalener utformet slik den er i dag, fremkommerav
følgendeførendeogbestemmendeparametere:
1. Det er stilt krav om å benytte brukerkompetanse
knyttet til universellutformingbådei
kommunestyrevedtak
130/01og i reguleringsbestemmelsene.
Det er i forprosjektsfasenavholdtto møter medtema Universellutforming,den 25.03.2015
og 08.05.2015,hvorrepresentanterfor RMNF(Rådetfor menneskermed nedsatt
funksjonsevne)deltok ogkommed sinemerknaderogkravtil prosjektet.Oppsummeringfra
dissemøtenefremkommeri notatet «Oppsummering
leietaker/brukeravklaringer
juli 2015»
Konklusjon:
Havneterminalener byggeti tråd med de merknaderogkrav representanterfor RMNF
hadde.Dogskalbemerkesat oppmerking/taktil merkingsomgjenstår, ferdigstilleshøsten
2018.

2. UnderforprosjektfasenutarbeidetNorconsulten studie av«Samtidighetavbrukeresamt
kapasitetsutnyttelse/ komfortnivå» , datert 02.06.2015
;
Studietgagrunnlagfor terminalensstørrelseogfunksjoniforhold til de reisende. Det er
beregnetet maksimaltantall samtidigbesøkendetil terminalen,hvilkenkapasitetsutnyttelse
og dermedkomfortnivåde besøkendevil oppleve.
Man har lagt til grunnen trivselsfaktor, levelof service(LOS) somtilsier at menneskerskal
kunnebevegesegfritt ogat det skalværemulig å passerei ulike retninger,men at det
aksepteresmindrekollisjonereller kryssbevegelser.
Det skalværetilfredsstillende
komfortnivå80%av tiden. Det vil si at i situasjonermedmakspassasjererog
besøksbelastning
måmanaksepterelaverekomfortnivåenn i situasjonermed
normalbelastning.
Basertpå 80 %LOSgjordeNorconsultgjordeen særskilt vurderingiforhold til arealbehov,
kapasitetsutnyttelseog logistikktilknyttet de påstigendeogavstigendepassasjer
enetil ogfra
hurtigbåt.
o Scenario0: «Tvungen» ombordstigningog «fri » avstigning.
o Scenario1: «Tvungen» ombordstigningog avstigning.
o Scenario2: «Fri» ombordstigningog avstigning.
Maksimaltantall besøkendei havneterminaleninntrer i tidsperiodenmellom16.00og 16.30.
I denneperiodenvil manha en sannsynligmaksimalbelastning
påvel 1300personer,hvorav
vel 2/3 av disseer reisendemed hurtigbåterogrutebusser.Dennetidsperiodener altså
dimensjonerendefor fellesarealenei terminalen.
Densammevurderingenviserat i periodenmellom14.30og 19.00står hurtigrutafor 20 %av
personbelastningen,
Tromsfylke/fylkestrafikkfor 33%mensøvrige(Visit Tromsø,
servicesteder,spisesteder,butikker)for 47%.
I tillegg er det lagt til grunnen vurderingavNHOreiseliv somviserhvordan
besøkende/reisende
vil fordele segover et helt år.Herfremkommerat busseroghurtigbåter
vil stå for til sammen62 % av trafikkgrunnlaget,menshurtigrutavil ståfor 24 %og
lokalbefolkningenfor 14%. Da er cruiseog lokale og regionalebussreisendeholdt helt
utenfor.
Konklusjon;
Basertpå dimensjonskriterieneav80%LOS, fremkommerdet at 360 personerkanbenytte
trapp,heisog venteromiløpet av5 minutter, hvorav30personeravdissebrukerheis. Altså
tiden fra mangårut av båt til manstår oppei terminaleni 2 etasjefremfor heiseller i
vrimlearealet, er forventetå ta 5 minutter. Havneterminalener byggeti tråd medde
merknaderog anbefalinger«Samtidighetsstudiet» fra Norconsultpåpeker.

3. TromsøkommuneByutvikling,TromsøkommuneVegkontoretogTromsø kommune Park
kontoret, harstilt krav i forbindelseutformingenavhurtigbåtadkomst og kai 6. Dette fremgårav
forprosjektrapport«Oppsummering
leietaker/brukeravklaringer
juli 2015». Rapportensier bla.
følgende;
Notatet gir en sammenfatningavnye behov/ endringerfra ulike brukere/ leietakerei
HavneterminalenogByggB i forprosjektfasen.
Det må væremulig å ta unnaca350 hurtigbåtpassasjerer
en normaldagmellom1600-1630.
Denneperiodener ønskeligskalværeavstengtfor biltrafikk slik at passasjererkankrysse
trygt.
Det forut settesgangbro/planfri kryssingavhurtigbåtpassasjerer.
Konklusjon:
Havneterminalener byggeti tråd med de merknaderogkrav representanterfor Tromsø
kommuneogoff. myndigheterpåpekte.

4. TromsFylkeskommune
ogTromsFylkestrafikk, harstilt kravi forbindelseutformingen av
hurtigbåtadkomst ogkai 6. Dette fremgårav forprosjektrapport«Oppsummering
leietaker/brukeravklaringer
juli 2015». Rapportensier bla. følgende;
TromsFylkestrafikkønskerikke å hafolk på kaianår båtenleggertil.
Det må værebomeller annensikringslik at ikke konflikt mellomilandstigendepassasjererog
biltrafikk, samtfor å unngåmulighet for påstigendeå snikesegom bord.
Enmå sikreat det ikke er lekkasjepunktermellomkontrollpunktoghurtigbåt.
I gjennomføringsfasen
harTromsFylkeskommuneogTromsFylkestrafikk,verneombudfor
hurtigbåterogbusserfra Torghatten,Nobinaog Boreal,deltatt i ytterlige brukeravklaringe
r
vedr sikkerhetogbrukertilpasninger.Viserher til brukeravklaringsmøter
30.03.2016og
26.04.2016.
Konklusjon:
Havneterminalener byggeti tråd med de merknaderogkrav representanterfor Troms
Fylkeskommune/Troms
Fylkestrafikkog verneombudf ra busseroghurtigbåterpåpekte.

5. TromsøHavner ansvarligfor all sikkerhetpåsinekaianlegg,ogsåkai 6, der fortauet er etablert.
Vedoppfyllingavbunkertil hurtigbåtenesåbenyttesbådeveibaneogfortau påkai 6, altså
fra rundkjøringog ned mot bom.
Vedutleie avkai 6 til båter,såbenyttespullerter til fortøyningpåfortau til kai 6. Det er også
vurdert at det gir økt fare for reisendeå ferdesher, da båtfortøyningeneståri spenn.I
perioder såakkreditereskjøretøytil dissebåtenened overoglangskai6.
Vedaktiviteter nedenforbom påkai 6 og kai 7, såbenytter Tromsøhavnsineegneog
akkreditertekjøretøy,kai 6 somadkomst.
Avsikkerhetsmessige
årsaker, såønskermanikke økt persontrafikkfra hurtigbåtenepå
fortau kai 6. Dette pga. å skille mellompersonerog busstrafikkfra distrikt, regionogcharterbusser. Videre pga. å skille mellompersonerog den trafikk somgenereresoverkai 6 pga.
havneaktiviteter,bunker,vedlikehold,varetransportogbåter til kai.

Dato11.09.2018/ Tromsø

_________________
Stig A. Hansen
Prosjektleder
WSP Norge AS
Adresse: Roald Amundsens plass 1, 3 etg, 9253 Tromsø
Mail: stig.hansen@wsp.com
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Tromsø Havn
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/301

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
72/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.09.2018

Innledning

Ny havnedirektør startet formelt 1. september d.å. Muligheten havnedirektøren har hatt
til å realitetsbehandle økonomirapport 2-2018 er begrenset. Det generelle inntrykket er
at Tromsø Havn drives godt og i tråd med sunne forretningsprinsipper, men at man over
tid har underinvestert i organisasjonsutvikling. Havnedirektøren gjør styret oppmerksom
på at en må forvente justeringer på Prostneset for å sikre gode opplevelser for de
reisende og besøkende. Slike tiltak vil ha en budsjettmessig konsekvens.
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 2 – 2018
pr 31. august 2018. Rapporten inneholder økonomisk status samt forslag til regulering av
drifts- og investeringsbudsjett for 2018.

Økonomisk status pr 31.08.2018
Beløp i mill.kr.
Driftsinntekter

Regnskap pr
31.08.18
21,71
2,53
24,34
23,54
1,77

Budsjett pr
31.08.18
24,56
2,79
21,94
22,93
1,75

Budsjett
2018
29,60
4,18
28,05
39,01
2,27

Regnskap
31.12.17
28,88
4,09
30,24
30,12
1,70

0,51
74,40

0,75
74,72

1,55
104,66

3,65
98,68

Driftskostnader
Varekostn/fremmedyt
Lønn og sosiale kostn
Andre driftskostnader

9,77
13,68
14,83

8,14
13,30
17,00

10,55
20,64
26,42

10,85
20,22
16,65

Tap på fordringer
Avskrivninger
Sum driftskostnader

0,02
18,80
57,10

0,00
18,80
57,24

0,00
28,20
85,81

0,32
21,08
69,12

Brutto driftsresultat

17,30

17,48

18,85

29,56

Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinnt bygg/eiendom
Leieinnt
parkering/småbåtpl.
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter

Finansinntekter
Mottatt avdrag lån
Avdrag lån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

0,25

0,56

1,12

9,72
5,16
1,32
13,30

9,73
7,96
1,38
15,75

26,93
15,63
1,38
40,06

3,93
2,00
29,38
9,83
1,42
31,86

Motpost avskrivninger

18,80

18,80

28,20

21,08
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Netto driftsesultat

22,80

20,53

6,99

18,78

Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 2,85 MNOK under
budsjett. Avviket skyldes mindreinntekter på kaivederlag.
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag er 0,26 MNOK lavere enn budsjettert.
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip som blant annet strøm,
renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett med
2,40 MNOK. Dette skyldes i hovedsak strømleveranse, vognvederlag og arbeid for andre.
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 0,61 MNOK over budsjett. Dette skyldes
utleie av tilfeldig areal i Breivika og på Grøtsund.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig på budsjett.
Andre driftsinntekter: Inntekten ligger 0,24 MNOK under budsjett.
Dette er primært refusjoner av ulike utgifter, samt tilfeldige inntekter for øvrig.
Driftskostnader
Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden ligger 1,63 MNOK over budsjett.
Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av blant annet økt leveranse av
strøm. Kostnaden må ses på i sammenheng med inntekter for vederlag tjenester.
Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger 0,38 MNOK over budsjett.
Antall årsverk (faste og vikarer) pr. 31.08.18, samt sykefravær (sykmeldt) fordelt på
administrasjon og drift:
Avdeling
Adm.
Drift
Totalt

Faste stillinger i
100 %
8
15
23

Faste stillinger i
50-60 %
2
2

Vikarer
1
5
6

Sykefravær
31.08.18
3,69 %
4,28 %

Sykefravær
31.08.17
4,42 %
2,43 %

Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger under budsjett med 2,17 MNOK. Avviket
skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er
leie lokaler og vedlikehold bygg.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renter på fond blir
regnskapsført på slutten av året.
Finanskostnader: Kostnaden ligger 2,80 MNOK under budsjettert. Differansen i
rentekostnadene skyldes at rentene for 2. kvartal knyttet til Prostneset, som ble
budsjettert i driftsbudsjettet, er registrert i investeringsregnskapet isteden for i
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driftsregnskapet. Utbyggingen ble ikke ferdigstilt før juni d.å., og en har da mulighet til å
henføre renter til investeringsregnskapet

Oppsummering økonomi pr. 31.12.2018:






Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 22,80 MNOK
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 20,53 MNOK
Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 2,27 MNOK
Driftsinntektene totalt er 0,32 MNOK under budsjett.
Driftskostnadene totalt er 0,14 MNOK lavere enn budsjett.
Finanskostnaden totalt er 2,45 MNOK lavere enn budsjett.

Regulering budsjett 2018
Driftsbudsjett 2018
Beløp i mill.kr.
Driftsinntekter

Revidert
budsjett 2018
29,60
4,19
29,87
37,30
2,19
0

Budsjett 2018
(opprinnelig)
29,60
4,19
28,05
28,38
2,10
10,80

Avvik /budsjett
regulering
0
0
1,82
8,92
0,09
-10,80

1,54
104,69

1,54
104,66

0
0,03

12,15
23,17
27,46
0
0

10,55
20,64
23,52
0
2,90

1,60
2,53
3,94
0
-2,90

30,80
93,58

28,20
85,81

2,60
7,77

Brutto driftsresultat

11,11

18,85

-7,74

Finansinntekter
Avdrag lån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

1,22
26,93
12,63
1,32
37,02

1,12
26,93
15,62
1,37
40,06

0,10
0
-3,00
0,06
-3,04

Motpost avskrivninger

30,80

28,20

2,60

4,89

6,99

-2,10

Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinntekter bygg/eiendom
Leieinnt parkerk/småbåtplasser
Inntekter som følge av ny
infrasktruktur
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader/fremmedytelser
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Kostnader som følge av ny
infrastkruktur
Av- og nedskrivninger
Sum driftskostnader

Netto driftsresultat

Side 7 av 20

Sak 72/18
øø
Bruk av tidligere års
regnskapsm. mindreforbruk
Avstning til disposisjonsfond

6,73

0

6,73

11,62

4,63

6,99

Tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett

Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Det forventes ingen økning.
Varevederlag: Det forventes ingen økning.
Vederlag tjenester: Det forventes en økning på 1,82 MNOK i forhold til budsjett. Dette
skyldes strømleveranse til aktivitet på Grøtsund
Leieinntekter bygg og eiendom: Budsjettet økes med 8,92 MNOK Dette skyldes fordeling
av posten «Inntekter som følge av ny infrastruktur». Inntekter Prostneset er redusert
med leie for månedene mars-april og mai. Det har for øvrig vært en økning vedrørende
utleie av tilfeldig areal i Breivika og på Grøtsund.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Budsjettet økes med 0,09 MNOK.
Inntekter som følge av ny infrastruktur; Posten er fordelt på sine respektive konto.
Andre driftsinntekter: Det forventes ingen økning.
Driftskostnader:
Varekostnad og fremmedytelser: Budsjettet økes med 1,60 MNOK på grunn av økt
strømleveranse til aktivitet på Grøtsund.
Lønn og sosiale kostnader: Budsjettet økes med 2,53 MNOK. Dette skyldes blant annet
avlønning av to stillinger innenfor ledelsen ut året. I tillegg har bruk av vikarer økt i
omfang. Dette igjen medfører økt arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader
Antall årsverk (faste og vikarer) fordelt på administrasjon og drift:
Avdeling
Faste stillinger i
Faste stillinger i
Vikarer
100 %
50-60 %
Adm.
8
2
1
Drift
15
5
Totalt
23
2
6
Andre driftskostnader: Budsjettet økes med 3,94 MNOK. Dette skyldes blant annet
fordeling av posten «Kostnader som følge av ny infrastruktur». Økte kostnader for øvrig
er energi, renovasjon, vedlikeholdsposter og fremmede tjenester som innleie av
arbeidskraft.
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Finansinntekter:
Finansinntekter: Ubrukte lånemidler er satt inn på fond, og renteinntekten er beregnet
1,22 MNOK.
Avdrag lån: Ingen budsjettendring
Finanskostnader: Netto reduksjon i rentekostnader er på 3,00 MNOK. Differansen i
rentekostnadene skyldes at rentene for 2. kvartal knyttet til Prostneset, som ble
budsjettert i driftsbudsjettet, er registrert i investeringsregnskapet isteden for i
driftsregnskapet. Utbyggingen ble ikke ferdigstilt før juni d.å., og en har da mulighet til å
henføre renter til investeringsregnskapet

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk per 31.12.2017 er på
kr 6 729 474,-.
Disponering av mindreforbruket ble behandlet ved regnskapsavleggelsen for 2017.
vises til Tromsø Havnestyre sak 19/18 pr. 220318, og behandling i Tromsø
Kommunestyre 148/18 pr 080518.
 Vedtatt avsetning til disposisjonsfond
kr 6 729 474,-.

Det

Avsetning til disposisjonsfond:
Det foreslås at kr 11 620 474,- avsettes til disposisjonsfond.

Investeringsbudsjett 2018
Vedtatt investeringsbudsjett for 2018 er totalt 219,70 MNOK.
Tabellen nedenfor illustrerer den totale aktiviteten så langt i år og mulige prognoser
pr 31.12.2018.

Beløp i mill.kr.
Regnskap pr 31.08.
110,80

Prognose pr 31.12.18
150,78

Budsjett 2018
219,70

Avvik
68,92

Beløp i mill.kr
Tiltak
PROSTNESET:
Havneterminalen
Bussterminalen
Landstrøm
Snøsmeltanlegg
Sjøvannsledning
Flytting av
flytebrygge
Fendervegg kai 3
Rehabilitering kai 2
BREIVIKA:
Ferdigstilling
tomt/areal
BREIVIKA NORD:

Regnskap
pr 31.08.18

Revidert
budsjett 2018

Budsjett 2018
(opprinnelig)

Avvik/budsjett
regulering

83,09
6,54
0,09
9,19
3,09
1,09

87,00
9,00
0,50
10,60
3,10
1,20

87,00
9,00
18,00
0
0
0

0
0
-17,50
10,60
3,10
1,20

0,98
0

1,00
11,00

0
0

1,00
11,00

0

8,00

18,80

-10,80
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Tilrettelegging areal
Kai
Landstrøm
Vannuttak
GRØTSUND:
Flytting hall
Opparbeidelse
bakareal
Forprosjket
byggetrinn 2
ØVRIG UTSTYR:
El-bil
Havnekran
Containertruck
It- konferanseutstyr
og kjernenett
Inventar og løsøre
Hjullaster
Sum alle tiltak

0,22
1,08
0,27
0,10

1,00
1,10
5,80
2,70

20,00
0
0
0

-19,00
1,10
5,80
2,70

0
0,07

2 000
0,10

6 000
15,00

-4 000
-14,90

1,34

1,50

20,00

-18,50

0
0
0
0,55

0,32
0
0
0,81

0,30
20,00
5,00
0,60

0,02
-20,00
-5,00
0,21

1,10
2,00
110,80

2,05
2,00
150,78

0
0
219,70

2,05
2,00
-68,92

2,60
67,10
1,70
60,00

0
106,50
8,96
99,44

2,60
-39,40
-7,26
-39,44

19,38
150,78

4,79
219,70

14,59
-68,92

Finansiering
Refusjoner
Salgsinntekter
Tilskudd
Bruk av ubrukte
lånemidler
Bruk av fond
Sum finansiering

Tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett
I forhold til vedtatt investeringsbudsjett og økonomirapport 2 – 2018, ligger det an til at
budsjettet reduseres med 68,92 MNOK. Med bakgrunn i prognosene for året, vil en
justere budsjettet i samsvar, slik at en oppnår et mest mulig korrekt årsbudsjett. Dette
gjelder også den samlede finansieringen.
Nedenfor følger statusbeskrivelse av de enkelte tiltakene.
Prostneset - Havneterminal, bussterminal, infrastruktur
Totalt budsjettramme for havneterminalen er på 433,00 MNOK. Dette er iht siste avlagte
statusrapport pr. 30.06.2018 for Prosneset, ref. sak havnestyret 61/18 den 30.08.2018.
Oppstart var april 2016 og havneterminalen fikk brukstillatelse for deler av strukturen
den 15. juni 2018.
Det er iverksatt tiltak for utbedringer på havneterminalen for de reisende og besøkende.
Foreløpig er disse kostnadene estimert til 1,00 MNOK. Dersom det er behov for å øke
budsjettrammen ytterligere vil dette bli lagt fram i sak «Prostneset Utbygging statusrapportering økonomi pr. 30.09.2108»
Totale kostnader er innenfor den totale budsjettrammen.
Prostneset - landstrøm
Etablering av landstrømsanlegg på Prostneset har ikke hatt den fremdrift som har vært
ønskelig grunnet ulike forhold.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2018 er 0,50 MNOK.
Ikke benyttede milder i 2018 vil bli tatt inn i budsjett for 2019.
Total kostnadsramme er 18,00 MNOK.
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Prostneset – snøsmeltanlegg (nytt tiltak)
Snøsmelteanlegget ble lagt ned på kai 6 og 7 på Prostneset i forbindelse med
gjennomføring av miljøtiltaket.
I mars 2018 ble foretatt kontroll og trykkprøver av anlegget. På de siste 6 årene har kai 7
hatt setninger på oppimot 20 cm, og det er registrert lokale deformasjoner/setninger i
området der snøsmeltesløyfene er.
Det er derfor påkrevd å gjennomføre forbedringer. Tiltaket ble utført samtidig med
Prostneset utbyggingen.
Kostnaden er estimert til 10,60 MNOK.
Prostneset – sjøvannsledning (nytt tiltak)

I oktober 2017 ble det bestilt inspeksjon av rørene for snøsmelteanlegget som tidligere ble lagt ned i
forbindelse med miljøtiltaket.
Rapporten og bildene som ble lagt fram viste at det var deformasjoner i deler av rørene som
tidligere var påtenkt å forsyne /levere sjøvann til havneterminalen.
Det er derfor påkrevd å gjennomføre forbedringer. Tiltaket ble utført samtidig med
Prostneset utbyggingen.
Kostnaden er estimert til 3,10 MNOK.
Prostneset – flytting av flytebrygge (nytt tiltak)
I forbindelse med etableringen av ny infrastruktur på Prostneset, så var det påkrevd å
flytte flytebryggen som benyttes av Hurtigbåtene.
Kostnaden er estimert til 1,20 MNOK.
Ny fendervegg kai 3 (nytt tiltak)
Det er oppdaget at fenderveggen på kai 3 ikke er tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten.
Det er påkrevd å erstatte eksisterende fendervegg.
Kostnaden er estimert til 1,20 mnok.
Rehabilitering kai 2 (nytt tiltak)
Kai 2 er av en sånn forfatning et det er behov for omgående rehabilitering av kaien.
Kostnaden er estimert til 11,00 mnok.
Breivika - Ferdigstilling tomt/areal
Kundens etablering av en ny moderne terminal i Breivika er blitt forsinket.
Tromsø Havns ansvar for ferdigstilling av arealet er med det også utsatt.
Tiltaket innebærer ferdigstillelse av molo og nødvendig innfylling av masser for å utvikle
ca. 20 mål tomt.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2018 er 8,00 mnok.
Total kostnadsramme er estimert til 20,00 mnok. Resterende midler tas inn i budsjett
2019.
Breivika Nord – Infrastruktur og tilrettelegging av areal
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Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
For å klargjøre tomten ytterligere knyttet til toppdekke, teknisk infrastruktur, adkomst og
internvei ble det avsatt 20 MNOK i budsjettet for 2018.
Tiltak til teknisk infrastruktur, landstrømsanlegg og vannuttak, er skilt ut i egne tiltak, og
utgjør totalt 8,50 MNOK.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader (eksklusive landstrømsanlegg og
vannuttak) for 2018 er 1,00 mnok.
Total kostnadsramme, inklusiv ny infrastruktur, er økt fra 20,00 MNOK til 26,00 MNOK
Breivika Nord – Kai (nytt tiltak)
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Kaien ble overtatt i 2018, men sluttoppgjøret ble oversendt januar/februar 2018.
Kostnaden er estimert til 1,10 mnok.
Breivika Nord – Infrastruktur - landstrømsanlegg
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Tiltak til teknisk infrastruktur, landstrømsanlegg, er skilt ut i eget tiltak.
Kostnaden er estimert til 5,80 MNOK.
Breivika Nord – Infrastruktur - vannuttak
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Tiltak til teknisk infrastruktur, vannuttak, er skilt ut i eget tiltak.
Kostnaden er estimert til 2,70 MNOK.
Grøtsund – Flytting av hall
I forbindelse med ferdigstillelse av havneterminalen og flytting av godshåndtering fra
midlertidig hall til nye lokaler i havneterminalen ble det avsatt midler i budsjettet for
2018 til flytting av hall og etablering av denne på Grøtsund.
Det er noe usikkert om hallen vil bli flyttet eller avhendet.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2018 er 2,00 MNOK.
Grøtsund- byggetrinn 1 –opparbeidelse av bakareal

I forbindelse med utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund ble det satt på vent å ferdigstille et
areal på til sammen 20 000m2.
Tiltaket er fortsatt på vent.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2018 er 0,10 mnok.
Grøtsund- byggetrinn 2 -prosjektering (nytt tiltak)
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Det er gjennomført forprosjekt og detaljprosjektering av kai og landområder for byggetrinn 2.
Arealet for BT2 er anslått til ca. 105 590 m2.
Tiltaket er for øvrig satt på vent.
Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2018 er 1,50 mnok.
El-bil
Det er satt av midler til anskaffelse av El-bil til bruk i driftsavdelingen.
Det er behov for å øke kostnadsrammen med 0,20 mnok.
Kostnaden er estimert til 0,32 mnok.
Havnekran
Anskaffelsen av havnekran er noe forsinket. Tiltaket vil bli tatt inn i budsjett for 2019.
Budsjettet nedjusteres med 20,00 mnok.
Containertruck
Anskaffelsen av containertruck er noe forsinket. Tiltaket vil bli tatt inn i budsjett for 2019.
Budsjettet nedjusteres med 5,00 mnok.
IT-konferanseutstyr og infrastruktur havneterminalen
I forbindelse med flytting av administrasjonen til nye kontorlokaler og etablering av
kjernenett i havneterminalen er det satt av midler til denne anskaffelsen.
Det er behov for å øke kostnadsrammen med 0,21 mnok.
Kostnaden er estimert til 0,81 mnok.
Inventar med mer (nytt tiltak)
I forbindelse med flytting av administrasjonen til nye kontorlokaler og åpning av
havneterminalen med tilhørende uteareal er det anskaffet nødvendig utstyr for å
optimalisere bruken for egne ansatte og for brukerne av havneterminalen.
Kostnaden er estimert til 2,05 mnok.
Hjullaster (nytt tiltak)
Det ble satt av midler til anskaffelse i budsjett 2017.
Tiltaket ble utsatt til 2018.
Den eldste av de to store hjullasterne er byttet ut da det er behov for å ha en hjullaster
som oppfyller kravene for å kunne kjøres ut til Grøtsund ved behov.
Kostnaden er estimert til 2,00 mnok.

Oversikt over disposisjonsfond
Beløp i mill.kr.
Saksnr.
19/18

46/17

Tiltak
Utgående balanse pr 31.12.2017
Mindreforbruk 2017 avsettes til disp. fond
Disponibelt
Disponeringer 2018
Bruk av fond – vedtatt budsjett for 2018
Regulering av investeringsbudsjett/bruk av fond
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Beløp i kr
58,82
6,73
65,55
4,79
14,59
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Sum disponeringer 2018

19,38

Sum disposisjonsfond pr. 31.12.2018

46,17

Innstilling:
1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til
orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018,
jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF
for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med
slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018
per 31. august 2018 til orientering
b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett
c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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Tromsø Havn
FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/302

Arkiv: 251

Saksnr.: Utvalg
73/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.09.2018

1. Innledning
Kommunestyret vedtok den 21. juni 2017 i sak 137 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. 31.08.2018 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 hittil i år hatt en tilfredsstillende likviditet.
Tabell 1: Viser utviklingen i likviditetsbeholdning hittil i år.
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Saldo bankinnskudd

Tabell 1
Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for
perioden frem til 31.08.2018..
2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer
Plasseringsinstrument
Bank
Plusslividitet II - fond
Tabell 2

Beholdning
84 457 873
42 376 831

Effektiv rente (snitt)
1,2 %
1,6 %

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 31.08.2018 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. 31.08.2018 på kr. 862 179 030.
3.2

Total lånegjeld pr 31.08.18

Låneinstitusjon
Kommunalbanken
Samvirkegården
Tabell 3

Lånegjeld pr. 31.12.17
Beløp i kr
868 904 060
3 000 000
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Lånegjeld pr. 31.08.18
Beløp i kr
859 179 030
3.000.000
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Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en
forventet refinansieringi gjeldsporteføljen er ikke aktuell for TromsøHavn.

Tabell 4
Gjennomsnittlig

rente per 31.08.2018

er 1,94 %.

3.3 Rentebinding
Tabell 5 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje - rentestruktur (kun
rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år. Hensynt ar avdragsstrukturen.

Tabell 5
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3.4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 70,00 %-andel fast pr. 31.08.2018.
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 årsbinding frem til 2026.
Dette fremkommer tabell 6 blå strek «Andel fastrente (inkl. derivater)»
3.5 Avvik
Pr 31.08.2018 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. 31.08.2018 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 70,00 % 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. 31.08.2018 til orientering, og legger frem
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning
pr 31.08.2018 tas til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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TromsøHavn
REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: RandiThørring
Arkivsaksnr.:
18/248

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
62/18
TromsøHavnestyre
74/18
TromsøHavnestyre

Møtedato
30.08.2018
27.09.2018

Bakgrunn:
Det vises til sak 62/18 som Tromsø havnestyre
Følgende vedtak ble fattet:

hadde til behandlin g i møte den 30.8.18.

Forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen om utsettelse av saken ble enstemmig

Vedlagt følger forslag til reglement

Vedlegg:
Reglement for Forhandlingsutvalg

vedtatt.

med de endringer som ble vedtatt.

i Tromsø Havn KF

Innstilling:
Tromsø havnestyre godkjenner
det vedligger saken.

reglement

for Forhandlingsutvalg

i Tromsø Havn KF slik

Jørn-EvenHanssen
havnedirektør
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REGLEMENT FOR
FORHANDLINGSUTVALG
I
TROMSØ HAVN KF
Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 30. august 2018
i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av kommunestyret den 26. april 2018
og instruks for havnedirektøren fastsatt av havnestyret den 31. mai 2018
Ordningen iverksettes fra den dato reglementet er godkjent av havnestyret.
Forhandlingsutvalget delegeres myndighet til å ivareta oppgaver og treffe vedtak innenfor de
rammer og etter de retningslinjer som følger av lov og forskrifter, og hvor havnedirektøren i
tillegg er gitt slik myndighet gjennom vedtektene og instruks.

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG
I medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF § 12

1. Valg og sammensetning av forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget representerer arbeidsgiver i lønnsforhandlinger og andre forhandlinger
med ansattes organisasjoner, samt at utvalget fastsetter lønn for enkeltstillinger for eksempel i
forbindelse med nyansettelser.
-

Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4 og kap. 5 gjennomføres av et
Forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av havnedirektøren og ass.
havnedirektør. Havnedirektøren kan be om at havnestyret utpeker et medlem fra
havnestyret som tiltrer utvalget. Sekretær utpekes av havnedirektøren.

-

Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3, samt de av lederne som er
plassert i kap. 5 gjennomføres av et utvidet forhandlingsutvalg bestående av
havnedirektøren, styrets leder og et medlem av havnestyret utpekt av havnestyret..
Sekretær utpekes av havnedirektøren.

-

Havnestyrets leder er leder av forhandlingsutvalget.

Lønn til havnedirektøren skal fastsettes etter forhandlinger av to representanter fra
havnestyret. Disse er styrets leder og et medlem utpekt av havnestyret..
Havnestyret oppnevner representantene for valgperioden.
2. Arbeidsområde
Forhandlingsutvalget har den avgjørelsesmyndighet som er tillagt havnestyret i henhold til
vedtekt og behandler og forestår de saker som gjelder forholdet mellom Tromsø Havn som
arbeidsgiver og de tilsatte. Forhandlingsutvalget utøver havnestyrets myndighet i
personalsaker som ikke allerede er direkte underlagt havnedirektøren gjennom instruks.

2
Forhandlingsutvalget forestår forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner om
avlønning av havnens personale, samt behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale
arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser m.v., jf. vedtektene § 12.
Utvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.

Sak 75/18

Tromsø Havn
ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/17
8/17
19/17
29/17
32/17
37/17
42/17
50/17
54/17
2/18
/
7/18
11/18
22/18
35/18
48/18
64/18
75/18

Halvar Pettersen
16/224

Arkiv: PROPA L82

Utvalg
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.01.2017
23.02.2017
30.03.2017
01.06.2017
29.06.2017
31.08.2017
28.09.2017
30.11.2017
15.12.2017
25.01.2018
25.01.2018
22.03.2018
22.02.2018
22.03.2018
31.05.2018
28.06.2018
30.08.2018
27.09.2018

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

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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Tromsø Havn

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sætrum
18/329

Saksnr.: Utvalg
76/18
Tromsø Havnestyre
77/18
Tromsø Havnestyre

Arkiv: P01

Møtedato
27.09.2018
27.09.2018

Bakgrunn:
Ifølge Forvaltningsloven paragraf 37 skal nye kapitler eller vesentlige endringer i pris- og
forretningsbetingelser legges ut til høring før forslaget legges fram for Tromsø havnestyre
til godkjenning.
Havnedirektøren finner det ikke nødvendig at pris- og forretningsbetingelser for 2019
legges ut for høring da forslaget ikke inneholder vesentlige endringer med hensyn til
prisjusteringer og endringer i tekst.
Drøfting:
Havnedirektøren foreslår at satsene i prislisten for 2019 i hovedsak justeres for å dekke
prisstigningen og kostnadsutviklingen. Det er ikke foretatt endringer i dokumentet
Forretningsbetingelser.
Endringene som er utført i prislisten for 2019 er i hovedsak justering av priser, tekstvask
og korrektur.
Oppsummering:






Alle prisene er økt med 3,5 %, unntatt priser for småbåtplassene og anløpsavgift av alle
fartøy som er økt med 3,0%.
Legge til en minimunssats for kjøring under oppdrag (250 kr på Tromøya og 350 kr på
fastlandet/Kvaløya)
Ta betalt for leie av kabler. Foreslår kr 150 pr dag for kabler til 32Ah og 300 pr dag for større
kabler. I tillegg kommer faktiske utgifter for evt utkjøring.
Endring i pkt. 6 Tjenester. Foreslår å endre oppsettet slik at det under punktet Generelt står
forklart hvilke minimumsleie som gjelder for de forskjellige tjenestene. I samme pkt. legge til
informasjon om at tjenester som Tromsø Havn kan levere skal i utgangspunktet bestilles av
oss.

Konklusjon:
Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF 2019
Prisliste Tromsø Havn KF 2019
Vedlegg:

Innstilling:
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Sak 77/18
Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for
201 9 som b lir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i
forretningsbeti ngelsene.
Havnedirektøren gis fullmakt
forretningsbetingelsene.

for å foreta mindre justeringer

Tromsø Havn

Jørn-EvenHanssen
havnedirektør
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i pris - og

Priser 2019
for bruk av infrastruktur og tjenester
som tilbys av Tromsø Havn KF

Gjelder fra 1. januar 2019
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1. Generelt
Alle priser er i norske kroner (NOK) og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon om
forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som framkommer her, er disse samlet i
Forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som er tilgjengelige på www.tromso.havn.no.

2. Anløpsavgift
Minsteavgift per anløp kr 327,00. Se også punkt 3.1 om kaivederlag.
Sjøfly som lander i havna skal betale en anløpsavgift på kr 327,00 per landing.

3. Bruk av infrastruktur
3.1 Kaivederlag og anløpsavgift
Minstepris kaivederlag per døgn

Pristype

Fartøystype

Pris

Minstepris fartøy

Fartøyer under 15 meter

299,00

Minstepris fartøy

Fartøyer mellom 15-30 meter

359,00

Minstepris fartøy

Fartøyer over 30 meter

600,00

Kaivederlag og anløpsavgift beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT). De
differensieres ut i fra forskjellige fartøystyper.
Beregning av pris, se priskalkulator på hjemmesiden til Tromsø Havn KF.
Link: https://www.tromso.havn.no/tjenester/skjema-og-priser/
Anløpsavgift for slepebåter og havneservicebåter med fast havn i Tromsø kan søke om å
betale en årlig sum i stedet for avgift for hvert anløp. Pris per BT: kr 10,71.
Rabatter
For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller
mer innvilges 20 prosent rabatt på anløpsavgift. Rabatten gis kun for anløp innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen framgår av anløpsmelding.
Cruiserederi (gjelder fartøy som betaler i henhold til regulativ for cruise) av samme
varemerke, som har forhåndinnmeldt fem eller flere anløp i løpet av året. Innvilges 10
prosent rabatt på anløpsavgift, f.o.m. første anløp.

www.tromso.havn.no
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3.2 Vederlag for bruk av sjøområder
Beskrivelse

Pris

Fartøy som ankrer på reden

803,00 per døgn

Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller
andre konstruksjoner

Vederlagets størrelse fastsettes ut
fra oppdragets art og omfang

3.3 Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger
Flytebrygger gjestehavna

Beskrivelse

Pris

Kaivederlag inklusiv strøm, vann og avfall betalt via applikasjon

268,00

Kaivederlag inklusiv strøm, vann og avfall betalt via automat

311,00

Kortidsligge inntil 3 timer, kun tilgjengelig via applikasjon
Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 1-2 måneder
20 % rabatt
Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 2-5 måneder
40 % rabatt
Langtidsleie (vinteropplag dekker ikke strøm) over 5 måneder
60 % rabatt
Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for
fartøy under 15 meter 50 % rabatt
Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for
fartøy over 15 meter 40 % rabatt
Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende
per anløp/dag
Fartøy som driver sesongbetont passasjertrafikk per sesong
15. mai til 15. september. Gjelder kun av- og påstigning ved
gjestebryggen for fartøy under 15 meters lengde

52,00
239,10
179,40
119,50
149,50
215,30
2 333,00
7 800,00

Småbåtplasser ved Nordsjeteen og Nansenplass
Båsens
bredde

Pris per år

Båsens
bredde

Pris per år

Strøm
Pris per KWT

2,5 meter

6 255

4,5 meter

11 261

2,05

3,0 meter

7 506

5,0 meter

11 913

2,05

3,5 meter

8 756

5,5 meter

13 100

2,05

4,0 meter

10 009

6,0 meter

14 275

2,05

17 654

2,05

Langside
brygge 5
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3.4 Varevederlag
Vare-nr.
Varetype
6A
Fisk og fiskeprodukter
14
Betongelement (teglstein, takstein, andre
bearbeidede bygningsmaterialer, sement, kalk m.m.)
15
Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel,
stein, skifer, asfalt m.m.)
20
Biler, busser, campingvogner og båter under 14 fot
20B
Busser, campingvogner og båter over 14 fot
23A
Trelast
23B
Husseksjoner inntil 9 meter (20 - 29 fot)
23C
Husseksjoner over 9 meter (over 30 fot)
24A
Partilaster over 500 tonn
24B
Partilaster mellom 300 – 499 tonn
Alle varer som er spesifisert nedenfor:
1
Korn
2
Poteter, friske eller fryste grønnsaker og frisk frukt
3
Levende dyr og sukkerroer
4
Tre og kork
5
Tekstiler, tekstilavfall og andre råstoffer av animalsk
eller vegetabilsk opprinnelse
6
Næringsmidler og for, unntatt fisk
7
Oljefrø og oljeholdige frukter, fett
8
Fast mineralsk brensel
9
Råolje
10
Petroleumsprodukter
11
Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner
12
Ikke-jernholdige mineraler og avfall
13
Råvarer og halvfabrikata av metall
16
Natur- og kunstgjødsel
17
Kjemiske kullprodukter, tjære
18
Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter
og tjære
19
Cellulose og papiravfall
20A
Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner,
transportmateriell, motorer, redskap og elektriske
artikler (defineres etter vekt)
21
Bearbeidede varer av metall
22
Glass, glassvarer og keramiske produkter
23
Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy og diverse
bearbeidede varer
24
Diverse varer
25
Uspesifiserte varer (ukjent vare)
27A
Container 20-25 fot
27B
Container 40 fot
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Pris
16,10 per tonn
18,60 per tonn
18,60 per tonn
118,70 per stk.
197,10 per stk.
16,10 per tonn
261,40 per stk.
459,20 per stk.
16,10 per tonn
18,60 per tonn
31,20 per tonn

236,40 per stk.
458,90 per stk.

Side 5 av 13

3.5 Passasjervederlag
Passasjervederlag
For fartøy og kjøretøy i passasjertrafikk betales passasjervederlag. Vederlaget gjelder
både for på- og avstigende passasjerer, samt passasjerer som benytter Tromsø Havn KF
sine fasiliteter.

Beskrivelse
Passasjervederlag

Pris per passasjer
10,50

3.6 Vederlag for landbasert transport
Terminalvederlag
Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell pkt. 3.3 varevederlag).
Vognvederlag

Regulativ
Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn på
fastordning (per døgn)*
Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten
fastordning (per døgn)

Pris
94,00
125,00

Parkering utenfor festeområdet (per døgn)

140,00

Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på
fastordning (per døgn)*
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten
fastordning (per døgn)

220,00

Kjøretøy på fastavtale over 7,5 tonn (per døgn)**

151,00

Kjøretøy på fastavtale under 7,5 tonn (per døgn)**

125,00

Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/
hurtigruteanløp (per døgn)

175,00

293,00

11 792,00

Særskilte avtaler per år/per bil
Parkering utenom anviste plasser (per døgn)

576,00

*I fastordningen måles kjøremønster elektronisk, og kunde betaler i henhold til
faktisk kjøring i samlet faktura per måned
**På fastavtale betaler kunde kvartalsvis basert på estimert kjøremengde som
avtales mellom Tromsø Havn KF og transportør
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Fastordning prisskala
Vognvederlag fastordning over 7,5 tonn

Vognvederlag fastordning under 7,5 tonn

Anløp

Skala

Anløp

Skala

5

10 %

5

10 %

10

20 %

10

20 %

15

30 %

15

30 %

3.7 Vederlag eksterne kran- og maskinoperatører
Beskrivelse

Pris

Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time

348,00

Maks pris per døgn, tilsvarende 10 timer
Bruk av bil med kran hvis en laster/losser eget kjøretøy

3 480,00
Samme satser som for
biler over 7,5 tonn

All annen bruk av bil med kran per time

348,00

Bruk av øvrige maskiner på Tromsø Havns områder per
time (gjelder ikke faste terminaloperatører)

217,00

Maks pris per døgn

2 142,00

Det skal varsles til Tromsø Havn KF v/ Havnevakta ved start og sluttført arbeid.

3.8 Vederlag for leie av areal
Beskrivelse
For avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn)
For ikke avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn)

Pris
3,80
15,30

Leie av areal for salg av suvenirer

Egne leieavtaler

Utleie av Tromsø Havns areal, lager og kontor

Egne leieavtaler

Avtalt leie av kai- og bakareal gjelder normalt for inntil 4 uker. For leie utover 4 uker
inngås egne leieavtaler.
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3.9 ISPS -og sikkerhetsgebyr
Beskrivelse

Pris

ISPS anløp: prosent av fartøyets kaivederlag

30 %

Cruiseskip, per passasjer

19,10

Kjøretøy per døgn

31,60

ISPS anløp
ISPS-gebyret er beregnet til 30 prosent av kaivederlaget per døgn. I tillegg kommer
faktiske kostnader for vakthold.
Cruise
Cruiseskip betaler ISPS-gebyr per passasjer. Cruiseskip som har passasjerbytte betaler
for både på- og avstigende passasjerer. I tilfeller der ISPS gebyret per passasjer samlet
beløper seg til under kr 1 000,- pr time liggetid for skipet, betales ISPS gebyret som for
øvrige ISPS anløp. (30 prosent + vakthold pr time).
Generelt
Dersom forandringer i ankomsttid eller avgangstid skjer mindre en 24 timer før meldt
ankomst, må fartøyet dekke de ekstra omkostninger som følger av endringen.
I en normal driftsituasjon med sikringsnivå 1 betales det ISPS-gebyr i henhold til
prislisten. I en situasjon der sikringsnivået økes, må fartøyet dekke eventuelle ekstra
kostnader i forhold til tiltak for anløpet.

3.10 Vederlag for adgang til sikrede områder
Beskrivelse

Pris

Utstedelsesgebyr for ID kort

326,00

Årlig leie for ID kort

167,00

Årsgebyr LPR (License Plate Recognition)

180,00

Registreringsgebyr LPR (makspris 5 stk. per bestilling)

160,00

www.tromso.havn.no
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4. Avfallsgebyr
Beskrivelse

Pris

Administrasjonsgebyr, oljeavfall, lasterester og kloakk
(i tillegg kommer faktiske kostnader)

653,00

Gebyr for sortert og usortert avfall per bruttotonn

0,38

Administrasjonsgebyr, cruise- og passasjerskip og
orlogsfartøyer (i tillegg kommer faktiske kostnader fra
avfallsleverandør)

653,00

Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall

85,00

Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall

965,00

Administrasjonsgebyr per bestilling og tømming

653,00

Charterbåter med Tromsø som basehavn per år

1 621,00

5. Saksbehandlingsgebyr
Beskrivelse

Pris

Beskrivelse 1A

Tiltak som omhandler
fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger,
broer, luftspenn, moloer, utfylling,
utdyping, opplag av fartøy, ledninger,
kabler og rør og lyskilder

6 870,00

Beskrivelse 1B

Tiltak som enkel flytebrygge

4 809,00

Beskrivelse 2
Beskrivelse 3
Oppfølging av
tiltak

www.tromso.havn.no

Tiltak som i tillegg til saksbehandling
krever befaring
Forhåndskonferanse, gebyr
For oppfølging av tiltak som utføres i
strid med tillatelsen skal det betales
gebyr etter medgått tid
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8 934,00
2 063,00
Minstesats 4 126,00
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6. Tjenester
Tjenester er aktiviteter som havna utfører på vegne av og til sine kunder. Utleie av utstyr
og personell er inkludert i salg av tjenester.

Arbeidstimer
personell

Ferskvann til
fartøy

Strøm

Hjullaster og
lastebil

Havnebåt

Kran og
containertruck

Arbeidstid Tromsø Havn
 Ordinære priser gjelder for tidsrom 08:00-15:45 (15. september-15. mai)
 Ordinære priser for sommerperioden gjelder for tidsrom 08:00-15:00 (15. mai15. september)
 Tillegg til ordinære timespriser baseres på arbeidstid for 50 %, 100 % og 133 %
(offentlige høytidsdager)

Generelt
 Ingen kjøretøy, maskiner eller båter leies ut uten operatør/fører og prisene
oppgitt er inkludert operatør/fører
 For oppdrag utenfor ordinær arbeidstid er minimum leie 3 timer
 Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er for de forskjellige tjenestene slik:
o Personell: 1 time
o Hjullaster og lastebil: 1 time
o Havnebåt: 1 time
o Kran: 3 timer
o Containertruck: 2 timer
 I særskilte prosjekt vil det kunne fastsettes egne priser etter avtale
 Tjenester som Tromsø Havn kan levere skal i utgangspunktet bestilles av oss.
Unntaket er faste terminaloperatører for egne operasjoner. Dersom vi ikke har
kapasitet til å levere tjenesten kan eksterne aktører og/eller terminaloperatører
forespørres.

6.1 Leie av personell

Beskrivelse

Pris

Ordinær pris per time

643,00

Overtid 50 % per time

857,00

Overtid 100 % per time

www.tromso.havn.no

1 232,00
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Kjøring (bil) under oppdrag, per km

7,50

Minimum for kjøring på Tromsøya

250,00

Minimum for kjøring til fastlandet eller Kvaløya

350,00

6.2 Levering av ferskvann
Beskrivelse

Pris

Fylling av vann, per m3

23,30

Minstepris (10 tonn)

233,00

Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper en kostnad
for en times arbeid

643,00

Utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

6.3 Levering av strøm
Beskrivelse

Pris

Levering av strøm per kWt

2,05

Oppkopling av strøm ordinær arbeidstid

643,00

Oppkopling utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

Båtstrøm gjestebrygger (langtidsleie per måned)

326,00

Frysecontainer per døgn

242,00

Tankcontainer per døgn

326,00

Leie av kabler inntil 32A per døgn

150,00

Leie av kabler over 32A per døgn

300,00

Tromsø Havn har et begrenset utvalg av kabler og vi forutsetter at fartøy i
utgangspunktet har egne kabler. Overganger leies ut vederlagsfritt.

6.4 Hjullaster og lastebil

Beskrivelse
Hjullaster per time
Lastebil per time

www.tromso.havn.no

Ordinær arbeidstid

Overtid 50 %

Overtid 100 %

pris

pris

Pris

1 049,00

1 285,00

1 660,00

911,00

1 125,00

1 393,00
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6.5 Havnebåt
10,5 meter lang arbeidsbåt med lastedekk og bauglem (båten har ikke kran). Maks
lastekapasitet: 1,5 tonn gitt lastens beskaffenhet.


Ved leie av havnebåttjenester så benyttes i tillegg mannskap fra Tromsø Havn KF
(pkt 6.1), med mindre annet er avtalt på forhånd.
Beskrivelse

Pris

Ordinær arbeidstid per time

2 285,00

50 % per time

3 082,00

100 % per time

3 642,00

6.6 Kran og containertruck
Kran: Gottwald HMK 260-E havnemobilkran er lokalisert på bakareal til kai 25 i Breivika.
Radius meter/tonn: 28 meter/40 tonn og 40 meter/24 tonn.
Containertruck: Kalmar Reach Stacker DRDF 450-65S5 er lokalisert på bakareal til kai
24-25 i Breivika. Kapasitet: 45 tonn.


Ved kran- og containertruck tjenester benyttes i tillegg signalmann fra Tromsø
Havn KF (pkt. 6.1), med mindre annet er avtalt på forhånd

Beskrivelse

Ordinær arbeidstid

Overtid 50 %

Overtid 100 %

pris

pris

pris

Kran per time

3 000,00

3 750,00

4 500,00

Containertruck per
time

1 714,00

2 357,00

2 946,00

www.tromso.havn.no
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6.7 Fender
Leie av Yokahoma fender, diameter: 2,5 m, lengde: 4m.

Beskrivelse

Pris

Leie per fender per døgn, de første 4 døgnene

4 000,00

Leie etter 4døgn, per fender per døgn regnet fra det femte
døgnet

3 000,00

Transport, utsetting, innhenting

Faktiske kostnader

Ved utleie til eksterne kaier og/eller havner kan egne priser
oppgis på forespørsel
Dersom ikke annet er avtalt, må Tromsø Havn KF fendere brukes ved våre kaier.
Det er ikke alle kaier det er teknisk mulig å benytte eksterne fendre. Kontakt Havnevakta
for nærmere informasjon
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