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MØTEINNKALLING 

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE 
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Møtedato: 29.08.2019 
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35/19 19/237 
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 21.06.2019. 

36/19 19/252 
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019  

37/19 19/87 
LAGRING AV FISKEREDSKAP PÅ SJØBUNNEN 
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Jarle Heitmann 
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Tromsø Havn 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.07.2019. 

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 19/264 

Saksnr.: Utvalg 

34/19 Tromsø Havnestyre 

Møteprotokoll fra 18. juli 2019 legges til godkjenning av styret. 

Innstilling: 

Møteprotokoll fra 18.07.2019 godkjennes. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

Møtedato 

29.08.2019 
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Tromsø Havn 

MØTEPROTOKOLL 

Tromsø Havnestyre 

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita 
Møtedato: 18.07.2019 

Tid: 12:00 - 12:20 

Til stede på møtet 

Medlemmer: 

Med møte og 
talerett: 

Forfall: 

Fra adm.: 

Innkalling: 

Saksliste: 

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Erling Bangsund 
Via telefon: Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen 

Synnøve Søndergaard, Irene Vanja Dahl (vara) 

Ass. havnedirektør Randi Thørring 

Godkjent 

Godkjent 
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Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 

SAKSLISTE 

33/19 19/260 Fortrolig Offentlighetsloven § 5 

i.



Tromsø Havn 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 21.06.2019. 

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 19/237 

Saksnr.: Utvalg 

35/19 Tromsø Havnestyre 

Møteprotokoll fra 21. juni 2019 legges til godkjenning av styret. 

Innstilling: 

Møteprotokoll fra 21.06.2019 godkjennes. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

Møtedato 

29.08.2019 

Sak 35/19 
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Tromsø Havn 

MØTEPROTOKOLL 

Tromsø Havnestyre 

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita 
Møtedato: 21.06.2019 
Tid: 10:00 - 11:45 

Til stede på møtet 

Medlemmer: 

Med møte og 
talerett: 

Forfall: 

Fra adm.: 

Innkalling: 

Saksliste: 

Jarle Heitmann, Ingrid Marie Kielland (vara), Ketil Arnesen, 
Erling Bangsund 

Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, Lars Echroll (vara) 
Synnøve Søndergaard, Irene Vanja Dahl (vara), May-Britt Ellingsen 

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

Godkjent 

Godkjent 

Møtet flyttet fra 20. juni til 21. juni 

Sak 32/19. Punkt 2 Organisasjon flyttes som siste punkt i saken. 
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Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 

30/19 19/202 

SAKSLISTE 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 23.05.2019. 

31/19 19/40 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS 
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 

32/19 19/220 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER -
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 21.06.2019 
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019 
 
 
Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/252   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/19 Tromsø Havnestyre 29.08.2019 
 
 
 
Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 
 

1. Utfyllingen i Breivika 
2. Status, bygging av havforskningslager 
3. Pågående markedsaktiviteter 
4. Status strategiprosess 
5. Status utbyggingen på Prosneset 

 
Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. 

 
 
 
 

Jørn-Even Hanssen 
havnedirektør 
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LAGRING AV FISKEREDSKAP PÅ SJØBUNNEN 
 
 
Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: P39  
Arkivsaksnr.: 19/87   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/19 Tromsø Havnestyre 29.08.2019 
 
 
Bakgrunn: 
Tromsø Havn KF fikk for en tid tilbake en henvendelse fra Norges Fiskarlag med spørsmål 
om hvordan vi praktiserer / håndterer lagring av fiskeredskap på havbunnen. Fiskarlaget 
hadde fått melding om at det kan være problematisk når fiskefartøy legger redskap til 
mellomlagring på havbunnen. 
Vi viser her til vedlagte e-post fra Fiskarlaget v/Sandberg datert 11.02.19. Tromsø Havn 
gjennomførte møte med Fiskarlaget den 12.2.19 hvor de problemstillinger som var reist 
ble diskutert. 
 
Vi har undersøkt i vårt arkiv og kan ikke finne noen tillatelser til lagring av fiskeredskaper 
på havbunnen, og det finnes heller ikke spor av dialog. 
 
Norges Fiskarlag følger opp saken i e-post av 15.2.19 hvor informasjon om ulike 
lokasjoner fremkommer i området mellom Storstraumen – Nakken og inn Kjosen i 
Ullsfjorden.  
 
Tromsø Havn mottar den 12.03.19 e-post fra Steinar Larsen, Sjursnes, vedrørende 
samme tema, jf. vedlegg. Henvendelsen er ikke besvart herfra, men saken ble 
videresendt Kystverket Honningsvåg til uttalelse. 
Svar fra Kystverket av 25. mars 2019 vedlegges her. 
 
I henvendelsen fra Steinar Larsen er det vist til gammel forskrift for Tromsø Havn. 
Vi vedlegger den siste fra 2017. 
 
Drøfting: 
Tromsø Havn har brukt litt tid på å få saken belyst. Vi forstår det slik at enkelte aktører 
innenfor fiskeri benytter havbunnen til plassering av diverse utsyr tilknyttet utøvelsen av 
sitt fiske. Omfanget er ukjent, men etter opplysninger vi har fått er det ikke uvesentlig. 
Den konkrete henvendelsen gjelder Ullsfjorden i Tromsø kommune. 
 
Spørsmålet vi har reist er hvordan en slik lagrings-praksis forholder seg til havne- og 
farvannsloven og eventuelt annet relevant regelverk, og videre hvilken rolle Tromsø Havn 
KF som havne- og farvannsmyndighet bør, kan og plikter å innta. 
 
Tromsø Havn har etter dette bedt om juridisk bistand fra advokat Brynjar Østgård. Brev 
datert 31.7.19 fra advokat Østgård vedlegges saken. 
 
Østgård konkluderer med at lagring av utstyr på havbunnen er søknadspliktig og at 
denne type lagring krever tillatelse.  
 
Fra Østgård betenkning siteres følgende fra side 5:  

Bruken av det eierløse farvannet bygger på gammel sedvane. Den alminnelige 
ferdsel i farvannet er fri for enhver. Likeså er det en alminnelig rett til å høste av 
havets ressurser. Fisken og andre levende organismer er eierløse inntil de lovlig 
fanges. 
………………….. 
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Det er ikke noen alminnelig anledning etter norsk rett til å ta over noen bestemt 
del av farvannet, og heller ikke havbunnen. En slik form for «okkupasjon» over 
kortere eller lengere tid vil stride mot farvannets eierløse karakter og dets 
karakter av en «allmenning» som er åpen for enhver. 
………. 
 
Det er med andre ord allerede derved rettstridig å lagre utstyr på havbunnen. 
Dette uavhengig om av om lagringen i det konkrete tilfelle er til hinder eller 
ulempe for andre brukere av farvannet. 

 
Fra øverst på side 6 siteres følgende: 
 

Særskilt om hfl § 27 
 

I tillegg – hvilket forsterker en slik konklusjon – kommer at hfl. har egne regler for 
«tiltak som krever tillatelse», jf. § 27. 
Det følger av denne bestemmelse at «tiltak» «som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten» krever tillatelse. Som tiltak regnes etter loven «bl.a.» 
«fortøyningsinstallasjoner, dumping, og kabler og rør». 
 
Allerede lovens ordlyd m.h.t. eksempler på tiltak tilsier at denne type lagring 
krever tillatelse, men uansett må det i alle fall legges til grunn når man tar hensyn 
til at loven nevner disse som nettopp eksempler, jf. formuleringen «bl.a.», gjør de 
hensyn som bærer regelen i § 27 seg fullt ut gjeldende også m.h.t. lagring på 
havbunnen. 
 
Derved kan det legges til grunn at det kreves tillatelse etter § 27. 
 

 
Når det gjelder forvaltningstiltak viser vi til den juridiske utredningen på side 6 i Østgårds 
brev. 
 
Fra nest siste avsnitt siteres følgende: 

Tromsø Havn har ingen ubetinget plikt til å reagere mot ethvert forhold som 
rammes av loven. Havnemyndigheten har anledning til å vurdere behovet for å 
gripe inn holdt opp mot de ressurser man eventuelt må bruke på saken. Her er 
myndigheten gitt et visst skjønn. 

 
Vi mener at det bør etablereres en noenlunde lik praksis for alle havnene i forhold til 
hvordan forholde seg når lagringen er rettsstridig, og havnas rolle som offentlig, lokal 
farvannsmyndighet. Saken bør bringes inn til vår egen havneorganisasjon Norske 
Havner. 
 
Et annet forhold som bør vurderes er at dersom denne type lagring er til gagns for 
fiskerinæringa, samt bærekraftig miljømessig, så kan kommunen gjennom 
arealplanlegging tilrettelegge for lagring på havbunnen og derved gjøre slik lagring 
rettmessig. 
 
Kystverket foreslår i sin e-post av 25. mars 2019: « I mellomtiden kan også Fiskarlaget 
avdekke behovet og foreslå områder som kommunen kan klarere i sine kystsoneplaner. 
Slike områder bør fremkomme i fiskinfo. Det er også mulig at Kystverket og 
Fiskeridirektoratet bør ta et initiativ for å etablere initiativ for å etablere rutiner for slik 
lagring.» 
 
Konklusjon: 
Det er på det rene at lagring av fiskeredskaper på havbunnen krever tillatelse etter 
havne- og farvannslovens § 27. 
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Lagring uten tillatelse er rettstridig / ulovlig.

Hvorvidt Tromsø Havn som myndighet skal pålegge fjerning eller selv gripe in n og fjerne
utstyret må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det må jobbes videre med problemstillinge n , samt bringe saken inn til
Norske Havner / KS Bedrift for nærmere avklaring.

Saken legges frem for styret til orientering.

Vedlegg:

E - post fra Norges Fiskarlag datert 11.02.19
Brev datert 12.3.19 fra Steinar Larsen
E - post fra Kystverket datert 25.3.19
Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Tromsø Havn KF
Brev fra advokat Brynjar Østgård datert 31. juli 2019

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken om lagring av fiskeredskaper på havbunnen til orientering.

J ø r n - E v e n H a n ss en
havnedirektør
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Tromsø Havn KF
v/ assisterende havnedirektør Thørring

pr epost

Deres ref.: Bestilling nr. I 12898
Vår ref.: 12522112
Klient: 10260
Ansvarlig partner: Brynj ar Østgård Tromsø , 31. juli 2019

LAGRING AV FISKEUTSTYR PÅ HAVBUNNEN

Innledning

Jeg viser til Deres bestilling i epost 29. juli med underliggende materiale til belysning av
saken.

Den sentrale problemstilling er at enkelte aktører innenfor - for tiden, slik man kjenner
problemstillingen -fiskeri (trålere) benytter havbunnen til plassering av diverse utstyr
tilknyttet utøvelsen av fiskeriet, f.eks. tauverk, trålposer, wirer osv. Omfanget er ukjent, men
etter det opplyste er det ikke uvesentlig. Konkret gjelder dette seks (etter det man så langt
kjenner til) konkrete plasser i Ullsfiord, innenfor Tromsø kommunes grenser.

Jeg legger til grunn at det - etter det opplyste - også er registrert at utstyr flyter opp og blir
drivende i farvannet, samt at utstyr er merket med bøyer uten lys.

Spørsmålet er så hvordan en slik lagringspraksis forholder seg til havne- og farvannsloven
(heretter hfl.) og evt. annet relevant regelverk, og videre hvilken rolle Tromsø Havn KF som
stedlig havne- og farvannsmyndighetbør,kan og plikter å innta.

Et rettslig utgangspunkt

Det kreves et rettsgrunnlag for å bruke farvannet, herunder havbunnen. I visse tilfeller er
bruken av et område forankret i den alminnelige handlefrihet i samfunnet. Man benytter f.eks.
er offentlig veg til åkjøre på eller man sitter på en benk på det kommunale torg. Ingen vil da
normalt reflektere over rettmessigheten ved slik bruk. I andre tilfeller bygger bruken av et
område på at man er eier. Den som benytter sin egen hage eksklusivt til vanlig aktivitet vil

TROMSØ

Storgata 124

T '77 67 99 99

OSLO

Kristian Augusts gate 3

T 77679999

Postboks ll5l,926l Tromsø / post@ostgard.no / www.ostgard.no / facebook.com/advostgard
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normalt ikke reflektere over rettsgrunnlaget for dette, idet en eiers disponering av egen
eiendom fremstår som en selvfølge. I atter andre tilfeller bygger bruken av et område på en
spesiell offentlig tillatelse med medhold av lov, f.eks. etablering av et oppdrettsanlegg, eller
det bygger pil en avtøle med den som har rett til disponere, typisk en eier, slik man står
overfor ved festeforhold, husleieforhold o.l.

Jeg kommer nedenfor nænnsre tilbake til spørsmålet om rettsgrunnlag for den type lagring på
havbunnen som man her står overfor, jfr avsnittet <0,{ærmere om kravet til et rettsgrunnlag>.

Jeg går i det følgende igjennom enkelte <forpostfektninger> som det greit å se på først, dvs.
før man ser næfinere på dette med kravet til rettsgrunnlag.

Hfl.s formål

Det har betydning for den rettslige bedømmelse å se nærrnere på formålet med hovedloven
om Tromsø Havn KFs rolle i relasjon til farvannet.

Hfl. skal som lovgrunnlag primært ivareta fremkommelighet og trygg ferdsel på sjøen.
Miljømessige hensyn er mindre vektlagt i loven, om enn de kan tas i betraktning.

Jeg hitsetter fra hfl $ 1, som er formålsbestemmelsen:

Loven skal legge til rettefor godfremkommelighet, tryggferdsel ogforsvarlig bruk og
forvaltning av.fart,annet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og
andre næringer. (Min uth.)

Som man ser, er også hensynet tilfiskeriene tatt med i formålsbestemmelsen. Dette har
interesse, ettersom det foreløpig særlig er lokale fiskerier som påvirkes negativt av den
aktuelle lagring på havbunnen.

En lovs formålsbestemmelse har konkret betydning ved lovens fortolkning og anvendelse/
praktisering. Jeg viser til det som fremgår om dette i min kommentarutgave til loven, <<Havne-
og farvannsloven med kommentarer>>, Gyldendal, 2. utg20l5, hvor det bl.a. heter:

En slik angivelse av lovens formål er ikke bare en politisk markering av hva
lovgiveren ønsker å oppnå med loven; den har også rettslig og praktisk betydning.
Ved tolkningen av de enkelte bestemmelser i loven vil formålsparagrafen kunne ha
betydning særlig ved nil om tollcningen. Der en paragraf i loven kan fortolkes på

forskjellige måter, særlig ut fra sin ordlyd, vil lovens formål kunne trekke i retning av
ett tollcningsalternativ fremfor et annet,

De myndigheter som skal forvalte loven og utøve myndighet i medhold av denne og i
medhold av tilhørende forskrifter, vil ikke bare måtte forholde seg til generell tolkning
av loven. De vil også måtte foreta konkret subsumsjon ved anvendelsen av loven og vil
i tillegg ha en viss skjønnsmargin med hensyn til om vedtak skal trffis og hva
vedtaket skal gå ut på. Også her vil formålsparagrafen kunne gi veiledning.
Formålsparagrafen vil altså kunne fø betydning både for den generelle tollcning av
loven, for den konkrete subsumsjon i det enkelte tilfelle og for diskresjonære
enkelnedtak og utformingen av forskrifter i medhold av loven.

2
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De lokale fiskere som risikerer å vikle sine redskaper inn i det lagrede/henlagte fiskeutstyr har
en legitim interesse i å kunne utnytte farvannet på sin tradisjonelle måte, nemlig fiske.

Det kan mot dette innvendes at de fiskerelredeierlandre som har behov for å lagre utstyr på
havbunnen også har en legitim interesse av å utnytte farvannet tll sitt formåI, og da av de
henslm som de søker å ivareta ved lagringen (plasshensyn og bevaring at utstyr). Til dette er
imidlertid å si, at lokale fiskere kan ha hevdr,'unne fiskeplasser som andre ikke uten videre kan
gripe forstyrrende inn i utnyttelsen av. Dette er imidlertid kanskje først og fremst en
privatrettslig problemstilling. Mer sentralt i relasjon til offentlig farvannsforvaltning er det
forhold at lagring og henleggelse av utstyr på havbunnen representerer enforandring av
nqturtilstanden.Det er en sentral omstendighet ved vurderingen av om det til slik lagring på
havbunnen kreves et rettsgrunnlag og hvilket rettsgrunnlag eventuelt.

Er det etablert en hevdvunnen rett til lagring på havbunnen?

I forlengelsen av ovennevnte, jfr lokale fiskeres rettslige posisjon, kan det være
hensiktsmessig å avklare om de som lagrer på havbunnenph sin side kan ha opparbeidet noen
form for hevdvunnen rett.

Etter det opplyste er det i dette konkrete tilfellet tale om en håndfull norske trålrederier som
benytter seks nærmere angitte steder i Ullsfiorden til lagring på havbunnen. Hvor lenge dette
har pågått er noe uklart, og kan fomentlig variere.

Dette er ikke lagring som har vært avklart med offentlige myndigheter, hverken plan- og
bygningsmyndighetene, forurensningsmyndighetene eller havne- og farvannsmyndighetene.
Det foreligger ikke opplysninger om at noen offentlig myndighet har opptrådt på en slik måte
at det kan ansees som noen aksept av eller tillatelse til denne type lagring. Hvorvidt
Kystverket har vært kjent med at slik lagring finner sted i noen utstrekning rundt om, kan vel
ikke utelukkes, men derfra til å trekke noen slutninger i retning av aksept eller tillatelse med
lokal virkning for rettsforholdene på det enkelte lagringssted, er det etter mitt syn ikke
grunnlag for. Til det kreves en langt klarere forankring basert på mer alminnelige former for
forvaltningsrettslig sedvane/ forvaltningspraksis.

Lagnng er heller ikke avklart med lokale fiskere. Det foreligger ingen opptreden lokalt som
tilsier at lokale fiskere eller andre brukere av farvannet har akseptert lagringen og den
påvirkning den har på deres tilvante fiskeplasser og annen bruk av farvannet. Tvert om
foreligger lokale protester.

Jeg kan således ikke se at det er opparbeidet noen hevdvunnen rett for diverse aktører til å
lagre på havbunnen slik det er opplyst at det gjøres.

Er det oppstått en sedvanerett som gir fiskere rett til å lagre utstyr på havbunnen?

Dersom en praksis i samfunnet har befestet seg gjennom langs tid, og har vært akseptert og
etter hvert oppfattet som en rett til å handle i samsvar med vedkommende praksis, kan det
oppstå en rettsregel i tråd med vedkommende praksis. Når denne er basert på en slik såkalt
sedvane, snakker man om en såkalt sedvanerettsregel. Den kan enten være lokal, dvs. knyttet
til et bestemt område, eller generell, dvs gjeldende for i prinsippet ethvert geografisk område
av landet.

Jeg er ikke kjent med omfanget av lagring av fiskeutstyr på havbunnen? men noterer at
Kystverkets regionale kontor i epost 25. mars 2019 uttaler at det <slettes ikke [har] vært

J
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uvanlig> og at endringer i fartøystørrelse og driftsformer <<glør dette til en noe annen størrelse
enn tidligere>.

Noen lokal sedvane for Ullsfiord kan det ikke være tale om. Jeg viser til det som er sagt i
avsnittet ovenfor om hevdvunnen rett.

Noen generell sedvanerett kan det etter mitt syn heller ikke være tale om. Dette følger
allerede av

- det klare utgangspunkt om farvannets eierløse karakter og
- karakter av <<allmenning>>, og
- det alminnelige miljøhensyn, og
- hensynet til andre berettigede særbrukere, slik som lokale fiskere med hevdvunne

fiskeplasser, og
- balansen mellom det tillatelige og det ikke{illatelige når man ser statens regulering av

andre former <okkupasjon>, f.eks. ved oppdrettsanlegg, ankring, opplag, utlegging av
flytebrygger, legging av kabler osv. (i dette bildet blir det helt ubalansert om en fri
lagring av utstyr på havbunnen skulle være tillatt)

Det må antas at når staten har unnlatt h gi særlige regler for nettopp lagring på havbunnen,
skyldes det at denne lagring hittil ikke har hatt et slikt omfang og en slik karakter at det er
blitt tilstrekkelig problematisk til å påkalle særskilte tiltak fra statens side. Det betyr
imidlertid ikke at slik lagring derved er lovlig/rettmessig. (Jeg kommer nænnere tilbake til
bestemmelsen om tiltak i hfl. $ 27.)

Derimot må man falle tilbake på det alminnelige utgangspunkt om krav til rettsgrunnlag, som
jeg drøfter nedenfor, jfr avsnittet <Nærmere om kravet til et rettsgrunnlag>.

Forholdet mellom fiskeredskaper/utstyr til fiskeri kontra andre gienstander

Man kunne kanskje komme på den tanke at utstyr som brukes i fiskeri har en slags <nær
tilknytning> til sjøen som gjør det mer dovlig> ogleller akseptabelt å lagre slike gjenstander
på havbunnen. Det er det etter mitt syn ikke grunnlag for.

Dersom man legger seg på den linje at lagring på havbunnen først er akseptabelt, vil man fort
kunne komme i konflikt med det alminnelige likhetsprinsipp i samfunnet og i offentlig
forvaltning dersom man ikke også samtidig aksepterer annen form for dagring> på
havbunnen. Jeg tror derfor at den omstendighet at de - i dette tilfellet i Ullsfiord - lagrede
gjenstanders maritime karakter, har liten betydning for den rettslige bedømmelse.

Uklar grense mellom lagring og dumping/kassasjon

Det kan være en uklar grense mellom lagring og dumping/kassasjon, hvilket også Norges
Fiskarlag er inne på i sin epost av 1 1. februar 2019. Dette gjelder særlig der det er umerket
utstyr og hvor utstyret blir lagt der uten noen videregående plan, men derimot bare ut fra en
tanke om at <vi får se om vi får bruk for det>, eller at situasjonen forandrer seg, slik at utstyret
ikke lenger er aktuelt i driften.

Dumping av utstyr er i klar strid med forurensningsloven, jfr dens $ 7, jfr $ 6. Unntaket i g 8
for <vanlig forurensning> fra f.eks. <fiske>> kan ikke sees å komme til anvendelse, da denne
type henleggelse ikke kan ansees som en vanlig konsekvens av utøvelse av fiskeri.
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En overtredelse av forurensningsloven gir ikke uten videre plikt eller rett for
havnemyndighetene til å gripe inn, hverken i forkant eller i etterkant. Imidlertid kan hensynet
til miljø også spille inn som et element i farvannsforvaltningen under hfl.

Nærmere om kravet til et rettsgrunnlag

Etter disse avklaringer er det tid for å se nærmere på det helt grunnleggende rettslige trekk
ved bruk av farvannet, herunder havbunnen.

Bruken av farvannet, og herunder havbunnen, krever et rettsgrunnlag.

Farvannet er eierløst. Det er en form for <allmenning>.

En reservasjon: Ikke hele farvannet er eierløst. Den private eiendomsrett for eiendommer som
ligger til sjøen går ut til marbakken eller, der det ikke er marbakke, ut til tometerskoten, dvs.
to meters dybde ved middels lav vannstand, evt. annerledes fastsatt dersom det foreligger
konkrete lokale sedvaner. Utenfor disse grenser er farvannet eierløst.

En eier av fast eiendom som til ligger til sjøen har imidlertid visse rettigheter ut i sjøen, ut
over grensen for eiendomsrett, nemlig de såkalte <<strandretter), som er visse fordeler ved å
grense til sjø. Ett element av disse er retten til uhindret tilflott. Dersom lagring på havbunnen
med bøyer og utstyr som flyter opp hindrer eller vanskeliggør tilflott for nærliggende
eiendommer på land, vil allerede de privatrettslige forhold gjøre lagringen rettsstridig/ulovlig.
Det er ikke opplyst at noen slik situasjon foreligger i Ulls{ord, og jeg går derfor ikke nærmere
inn på dette.

Jeg går så tilbake til utgangspunktet ovenfor, nemlig at farvannet er eierløst.

Bruken qv det eierløse farvannet bygger på gammel sedvane. Den alminnelig ferdsel i
farvannet er fri for enhver. Likeså er det en alminnelig rett til å høste av havets ressurser.
Fisken og andre levende organismer er eierløse inntil de lovlig fanges.

Imidlertid er ferdsel i farvannet i en viss utstrekning regulert. Dette skjer f.eks. ved
diverse farledsforskrifter. Videre er enkelte lederseilingsleder og <trafikkregler> inntatt i

påbudt for visse typer trafikk.

Videre er høstingen av havets ressurser i betydelig grad regulert gjennom fiskerilovgivning.
Den gjør store innskrenkninger i det som ellers følger av gammel sedvane og det alminnelige
utgangspunkt og fri høsting av eierløse ressurser.

Så til den aktuelle lagring på havbunnen: Det er ikke noen alminnelig anledning etter norsk
rett til å ta over noen bestemt del av farvannet, og heller ikke havbunnen. En slik form for
<okkupasjonD over kortere eller lengere vil stride mot farvannets eierløse karakter og dets
karakter av en <allmenning>> som er åpen for enhver.

Jeg viser videre også til det som er sagt ovenfor under avsnittet <dr det oppstått en
sedvanerett som gir fiskere rett til å lagre utstyr på havbunnen? >.

Det er med andre ord allerede derved rettsstridig å lagre utstyr på havbunnen. Dette
uavhengig av om lagringen i det konkrete tilfelle er til hinder eller ulempe for andre brukere
av farvannet.

Hvorvidt kommunen gjennom arealplanlegging kan tilrettelegge for lagnng på havbunnen og
derved gjøre slik lagring rettmessig, går jegikke nærmere inn på.
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Som man ser, vil det allerede ut fra alminnelige regler være rettsstridig å foreta slik lagring på
havbunnen som omtalt og foregår i Ullsfiorden.

Særskilt om hfl $ 27

I tillegg - hvilket forsterker en slik konklusjon - kommer at hfl. har egne regler for <tiltak
som krever tillatelse>, jfr $ 27.

Det følger av denne bestemmelse at <tiltak)> (som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten> fmin uth.] krever tillatelse. Som tiltak regnes etter loven <bl.a.>
<fortøyningsinstallasjoner>>, <<dumping> og <kabler og rør>>.

Allerede lovens ordlyd m.h.t. eksempler på tiltak tilsier derfor at denne type lagring krever
tillatelse, men uansett må det i alle fall legges til grunn når man tar hensSm til at loven nevner
disse som nettopp eksempler,jfr formuleringen <<bl.a.>>, gør de hensyn som bærer regelen i
$ 27 gSør seg fullt ut gjeldende også m,h,t. lagring på havbunnen.

Derved kan man legge til grunn at det kreves tillatelse etter g 27.

Allerede ved dette fremkommer at lagring uten tillatelse er rettsstridig/ulovlig.

Forvaltningstiltak

Når slik lagring - in casu i Ulls{ord - er rettsstridig, reiser seg spørsmål om Tromsø Havn
KFs rolle som offentlig, lokal farvannsmlmdighet.

At et forhold er rettsstridig betyr ikke uten videre, dvs. derved, at hfl. gir hjemmel for å
pålegge fierning av - i dette tilfelle - vedkommende gjenstander, eller at offentlig myndighet
selv kan gripe inn og fierne disse.

Det følger imidlertid av hfl. $ 35, jfr $ 35 at dersom lagringen er til ulempe for trygg ferdsel,
fremkommelighet og annen bruk av farvannet, kan fieming pålegges, evt iverksettes av
havnemyndigheten uten videre.

Slik den aktuelle lagring påvirker fremkommelighet og utøvelse av lokalt fiskeri, bør man
kunne anse vilkårene i $ 34, jfr g 35 oppfylt.

Videre vil det uansett i medhold av hfl. $ 57 være grunnlag for pålegg, fordi lagringen strider
mottillatelsesbestemmelseni$27,ogderved*somdetheteri$57-<<eristridmed
bestemmelser ... gitt ... i loven>. Pålegg kan følges opp med forelegg etter hfl. $ 58.

Tromsø Havn KF har ingen ubetinget plikt til å reagere mot ethvert forhold som rammes av
loven. Havnemyndigheten har anledning til å vurdere behovet for å gripe inn holdt opp mot
de ressurser man eventuelt må bruke på saken. Her er myndigheten gitt et visst skjønn.

Skjønnet må utøves forsvarlig, og det betyr at man må skaffe seg - innen rimelige rammer -
best mulig kunnskap om faktum og deretter sk1-ønne over behovet for å gripe inn holdt opp
mot potensiell/antatt ressursbruk.
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Jeg håper ovenstående er avklarende, og vårt firma står til Deres disposisjon dersom det er
behov for avkl aringer eller oppføl gning.

(
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Fra: Olsen, Jan [jan.olsen@kystverket.no] 

Til: Randi Thørring [/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=rth] 

Kopi: 'jan.henrik.sandberg@fiskarlaget.no' [jan.henrik.sandberg@fiskarlaget.no]; Tom Hansen 

(Tom.Hansen@fiskeridir.no) [Tom.Hansen@fiskeridir.no] 

Sendt: 25.03.2019 15:13:58 

Emne: OM UTSATTE BØYER FOR LAGRING AV TRÅLREDSKAPER I 

ULLSFJORD/KJOSEN 

Vedlegg: image001.png 

Hei 
 
Syns beskrivelse og betraktningene fra Fiskarlaget er e godt utgangspunkt. 
Tradisjonelt har det slettes ikke vært uvanlig å legge trålvire og snurrevadarmer på havbotn for 
så å ta dem opp når man trengte disse. Endringer i både fartøystørrelser og driftsformer gjør 
dette til en noe annen størrelse enn tidligere. Lagring skjer som i Ullsfjorden også av fartøy som 
ikke er lokale, og som dermed i vanvare og mangel på lokalkunnskap og kontakt med de som 
bor og bruker områdene kan påføre bryderi og faktisk tap av redskap.  
 
Ser man til havne- og farvannsloven § 27 første ledd så kan man tolke slik lagring som 
søknadspliktig når man holder tiltaket opp  mot formålsparagrafens første ledd, selv om 
lagringen ikke direkte påvirker sikkerhet og framkommelighet. Lagring av slikt utstyr har eller kan 
ha samme effekt på omgivelsene som tiltakene kabler og rør, og for så vidt dumping. 
 
Miljøaspektet er stadig viktigere å ta hensyn til. Lagret utstyr som ikke tas opp, blir jo på en 
«smidig» måte avfall som er dumpet uten tillatelser og utenom godkjente deponi. Samfunnet 
bruker også ressurser på opprydding av tapte fiskeredskaper og annet marint avfall. 
 
Er det behov for å lagre utstyr på havbunn, så er dette noe som forvaltningsorgan (både stat og 
kommune) bør ha et bevisst forhold til. Behovet bør avdekkes, og så kan kommunen i sin 
arealplanlegging avsette områder hvor dette kan tillates. Det vil gjøre både lagring og eventuelle 
søknadsbehandlinger enklere for alle. 
 
Vi har ikke fått noen søknader om slik lagring som eg kjenner til iallfall. Fiskerne ser vel på dette 
som en del av det å drive fiske, og det trenger man ikke tillatelse til er antagelig den rådende 
tilnærming. 
Full søknadsprosess for hvert enkelt tilfelle er etter min mening litt i overkant av hva man bør 
bruke tida til. Det kan imidlertid være en fordel om et rederi søker om en generell tillatelse for et 
område og får en tidsavgrenset tillatelse (f.eks 5 år) med vilkår om innmelding og avmelding når 
bruket settes ned og tas opp. 
Ei grei løsning kan være at slik lagring meldes inn til bruksvakta og registreres på kartene i 
Barentswatch. Mulig at det allerede er gjort (se bildet). 
 
I mellomtida kan også Fiskarlaget avdekke behovet og foreslå områder som kommunen kan 
klarere i sine kystsoneplaner. Slike områdene bør framkomme i fiskinfo. Det er også mulig at 
kystverket og fiskeridirektoratet bør ta et initiativ for å etablerer rutiner for sik lagring. 
 
Om Tromsø Havn skal kreve søknad og behandle etter hfl, har eg ingen klare synspunkter på. 
Det er altså lite hjelp fra oss her i det spørsmålet.  
 



 

Med hilsen 
Jan Olsen 
Kystverket Troms og Finnmark 

 

Fra: Randi Thørring <rth@tromso.havn.no>  
Sendt: 18. mars 2019 11:40 
Til: Olsen, Jan <jan.olsen@kystverket.no> 
Emne: OM UTSATTE BØYER FOR LAGRING AV TRÅLREDSKAPER I ULLSFJORD/KJOSEN 

 
Hei Jan! 
 
Jeg trenger bistand fra dere i vedlagte sak. 
 
Tromsø Havn ble først kontaktet av Norges Fiskarlag v/ Jan Henrik Sandberg (jf. vedlagte e-postrekke sist 
av 15.2.19) vedrørende fiskeredskaper som er lagret på sjøbunnen i Ullsfjorden. 
Vår arkivar kunne ikke finne noe om saken i arkivet vårt. Jeg vet ikke om dette er godkjent, tror ikke det. 
 
Vi har nå fått henvendelse fra Steinar Larsen datert 12.3.19 vedrørende samme sak. 
Jeg har ikke kunnskap om hvordan dette skal behandles og ber om bistand fra Kystverket. 
 
Hva er hjemmelsgrunnlaget for lagring på sjøbunnen? 
 
Er dette en sak som Tromsø Havn må løse etter havne- og farvannsloven? 
 
Hvilke krav kan Tromsø Havn stille til bruk som lagres på havbunnen? 
 
 
Mvh 
 
Randi Thørring 
Ass. Havnedirektør  
 
Switchboard: +47 77 66 18 50 
Mobile: +47 95289890 
E-mail: rth@tromso.havn.no 

 
 

Fra: Steinar Larsen [mailto:stelar@online.no]  

Sendt: 13. mars 2019 09:45 
Til: adm@tromso.havn.no 

Kopi: Jan Henrik Sandberg; Karl Hartvik Solbakken; Einar Indrevoll; Kystverket 
Emne: OM UTSATTE BØYER FOR LAGRING AV TRÅLREDSKAPER I ULLSFJORD/KJOSEN 

 
  

  

Viser til vedlagte brev om lagring av trålredskaper på viktige fiskefelt i Ullsfjorden/Kjosen 

  

  

mvh 



Steinar Larsen
Skarmokkveien 862
9030 Sjursnes

mobil 46843069





  

 

 

 

 

Forskrift om bruk av og orden i 

havner og farvann for Tromsø 
Havn KF 
 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havn KF (3. Januar 2017) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 

19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd. Jf. forskrift 2. november 2012 

nr.1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av 

farvann og havner. 
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§ 1 Formål 

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta 

hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og 

forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. 

 

§ 2 Virkeområde  

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Tromsø kommune. 

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner 

fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1. 

 

§ 3 Krav ved opphold i havnen og ved kai 

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet 

skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under 

manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker 

skade. 

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre 

fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig 

sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til 

unødig sjenanse for havnevirksomheten. 

Tromsø Havn KF kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom 

det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 

 

§ 4 Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting  

Tromsø Havn KF kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette 

er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Tromsø Havn KF kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Tromsø Havn KF kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 

 

§ 5 Plikt til å varsle om skade 

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest 

mulig melde fra til Tromsø Havn KF om skaden. 

 

§ 6 Krav om tillatelse for å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Tromsø Havn KF: 

a) All dykking i, eller i nærheten av hovedleder, bi-leder og ved kaianlegg i området fra linjen 

mellom Tisnes (N69°36'11,1" / E018°50'17,2") – Solligården (N69°35'59,6" / E018°56'0,2") i 

sør, til linjen mellom Hansneset Lykt (N69°46'25,4" / E019°03'14,7") – Åsneset (N69°45'43,5" 

/ E019°11'43,9") 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel 

gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen. 
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§ 7 Luftfartøy 

Tromsø Havn KF har ikke fastsatt særlige bestemmelser utover det som følger av annet 

regelverk. 

 

§ 8 Krav ved passering  

Tromsø Havn KF har ikke fastsatt særlige bestemmelser utover det som følger av annet 

regelverk. 

 

§ 9 Forbud mot snøtømming 

Det er forbudt å tømme snø i 

a) Mellom nordre og søndre jete på Tromsøya 

b) På alle Tromsø Havn KFs kaier og arealer 

 

§ 10 Andre reguleringer 

Tromsø Havn KF har ikke fastsatt særlige bestemmelser utover det som følger av annet 

regelverk. 

 

§ 11 Unntak i særlige tilfeller 

Tromsø Havn KF kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10. 

 

§ 12 Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av 

den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. 

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 

17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62. 

 

§ 13 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 3. Januar 2017 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. April 1991 om orden i og bruk av farvann og 

havner i Tromsø kommune, Troms fylke 

 



Tromsø Havn 
                                                                                              Sjursnes 12.03.2019 

OM LAGTRING AV TRÅLREDSKAPER I ULLSFJORDEN/KJOSEN 

Flere trålere har over tid lagret sine trålredskaper i Ullsfjord (Tromsø kommune) og i Kjosen 
(Lyngen/Tromsø  kommuner). 
 
De områder hvor omtalte redskaper er lagret er registrert som viktige gyteomåder og dermed 
også viktige fiskeområder for lokale fiskere. De fiskeområder det gjelder er registrert i 
Fiskeridirektoratet sine kart over fiskeområder og gyteområder. Viktigheten av gyteområdet 
er også bekreftet av Havforskningsinstituttet. 
  
Lokale fiskere har vært i kontakt med Tromsø Havn, Fiskebåt, Fiskeridirektoratet, Kystverket 
for å få bøyene bort fra viktige fiskefelt. Så langt har intet skjedd, bøyene står der fortsatt. Det 
er også redskaper uten bøye fordi bøyen har slitt seg. 
  
Tromsø Havn ved Randi Thørring er kontaktet  og hun fant ikke at det var søkt om tillatelse. 
 
 Forskrift om orden og bruk av farvann og havner i Tromsø kommune.  
 
Etter forskriftens § 1-1 er det klart at forskriften gjelder kommunens sjøområder. 
Kommunegrensen mellom Tromsø og Lyngen går midtfjords og de omtalte redskaper ligger 
på vestsiden av Kjosen som er Tromsø kommune. Områder med lagrede redskaper er altså i 
Tromsø kommune og dermed i Tromsø havnedistrikt. 
  
Etter § 1-4 i forskriften kan Havnestyret nedlegge forbud mot bruk av sjøområder dersom: 
  
- visse bruksområder, helt eller delvis utelukker hverandre 
- bruken kan volde fare eller skade 
  
Lokale fiskere har brukt disse områdene til marin næringsvirksomhet i ca 6000 år, mens 
lagring av trålredskaper er kommet til de siste årene. Dette er virksomheter som ikke er 
forenlige. Det bekreftes også av at en av disse redskapsbuntene ble satt ut over en garnlenke 
til en lokal fisker. De berørte områder brukes  jevnlig av lokale fiskere med garn, line, juksa 
og dorg. 
  
Bøyene representerer fare for mindre fiskebåter ved at de ikke er merket med lys. Lokale 
fiskefartøyer er mindre speilbåter og sjarker. Noen av disse har høy fart ved seilas, og det 
betyr risiko for kollisjon med påfølgende skade på fartøy og personer.  
  
Ved noen av bøyene er redskaper løsnet og flyter 15-20 meter opp fra bunnen. Dette er et 
meget strømsterkt område. Det betyr at mer av redskapene kan rives løs og flyte opp. Det 
betyr økende risiko for ferdsel i området. 
  
Etter § 4-1 må ikke gjenstander som kan volde fare eller skade ikke føres inn i Tromsø 
kommunes sjøområde uten tillatelse fra havneadministrasjonen. De som har satt ut disse 
bøyene er meget erfarne sjøfolk, og har erfaring til å skjønne at det de gjør kan volde fare og 
skade på mindre båter. 
  



Etter § 5-5 må ingen legge ut bøyer eller lignende uten tillatelse fra havneadministrasjonen. 
Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdsel eller 
andre brukere av området. De omtalte bøyene er ikke kortvarig, noen av dem har stått i mange 
år. 
  
De fartøyer som har bøyer stående i våre fiskeområder er:  Ramoen, Granitt, Atlantic Star, 
Gadus Neptun, Arctic Swan.  Denne listen er ikke utfyllende , det kan også være andre 
fartøyer. Et annet fartøy er Langvin. Men dette fartøyet er vistnok solgt ut av landet, men den 
har fortsatt redskaper lagret i Kjosen. 
  
Det er altså slik at de omtalte sjøområder er innenfor forskriftens virkeområde. Havnestyret er 
utøvende myndighet. De nevnte fartøyer har drevet en virksomhet over mange år som er i 
utakt med forskriftens bestemmelser. En virksomhet som er i konflikt med lokale 
næringsinteresser og som medfører fare for lokale næringsaktører. 
  
Lokale fiskere finner dette noe underlig og stiller derfor følgende spørsmål:  
  
Har dette skjedd uten Havnestyrets kunnskap ?   Virksomheten har foregått i omlag 10 år. 
Har ikke Havnestyret rutiner for å registrere virksomhet som foregår i kommunens 
sjøområder  som er i konflikt med gjeldende forskrifter. 
  
Hvis Havnestyret har vært kjent med virksomheten , hvorfor er ikke virksomheten vurdert i 
forhold til forskriftens bestemmelser ?  
 
Hvis Havnestyret er kjent med visksomheten og har godkjent omtalte lagring, hvorfor er ikke 
lokale fiskere hørt for godkjenning er gitt ? 
  
Lokale fiskere forventer nå at Havnestyret, som utøvende myndighet i havnedistriktet og for 
kommunens sjøområder, tar grep og gjør tiltak som medfører at de problemer som er påført 
det lokale marine næringsliv i Ullsfjorden bringes til opphør. 
  
Vi ber om å få et svar på de spørsmål som er stilt.  Vi ber om å bli snarlig orientert om 
aktuelle tiltak som vurderes. Her er en konflikt med lokale næringsinteresser og da er det 
logisk nok at lokale næringsaktører høres om konsekvenser for deres virksomhet 
  
   
mvh 
  
 
Steinar Larsen 
Skarmokkveien 862 
9030 Sjursnes 
 
Kontaktpersoner:  
Steinar Larsen  mobil 46843069 
Einar Indrevoll mobil 90662642 
 



Fra: Jan Henrik Sandberg [jan.henrik.sandberg@fiskarlaget.no] 

Til: Randi Thørring [/O=TROMSO HAVNEVESEN/OU=HAVNE/cn=Recipients/cn=rth] 

Kopi:  
Sendt: 11.02.2019 13:46:19 

Emne: Ang. lagring av fiskeredskap på sjøbunnen i Tromsø 

Vedlegg: image002.jpg 

Hei Randi 
 
Mange takk for praten fredag ettermiddag. Som nevnt, så har vi i Norges Fiskarlag fått melding om at det 
kan være problematisk når fiskefartøy legger redskap til mellomlagring på sjøbunnen. Dette er så vidt vi 
vet ikke en veldig vanlig praksis, men i Tromsø kommune skal dette bl.a. skje flere steder i Ullsfjorden.  
 
Hensikten med å mellomlagre bruk/wire på sjøbunnen er først og fremst at utstyret da holder seg lenger 
(utsettes ikke for sol/luft). I tillegg kan lagring på sjøbunnen naturligvis føre til mindre behov for kaiplass.  
 
I Ullsfjorden skal mellomlagringen ha skjedd i et fiskeområde, som er kartlagt av Fiskeridirektoratet. Her 
blir det derfor en viss «brukskonflikt». I tillegg kan grensen mellom mellomlagring og dumping iblant 
være uklar, iallfall når utstyret ikke merkes skikkelig. Dersom utrangert utstyr ikke hentes opp igjen og 
leveres til avfallsanlegg kan det bli et betydelig miljøproblem. Ut fra hva vi kan se synes lovhjemmelen til 
slik mellomlagring å være uklar. 
 
Vi har fått melding om at mellomlagring av fiskeutstyr på sjøbunnen er noe som skjer i forståelse med / 
tillatelse fra Tromsø Havn. Spørsmål i den forbindelse er: 
 
- Hvordan forholder Tromsø Havn seg til mellomlagring av  fiskeutstyr på sjøbunnen?  
- Mottar dere søknader om slik mellomlagring?  
- Hvor i Tromsø kommune er det evt. gitt tillatelse til slik mellomlagring?  
- Hvilken lovhjemmel legges evt. til grunn? 
 
Fint om du/dere har mulighet til å gi oss en tilbakemelding. Jeg i forresten i Tromsø i morgen i annen 
sammenheng. Hvis det passer kan jeg kanskje komme innom dere for en prat etter kl. 14? 
 
Vennlig hilsen Norges Fiskarlag 
v/ Jan Henrik Sandberg 
 
 
Jan Henrik Sandberg | jan.henrik@fiskarlaget.no  
Seniorrådgiver | Mobil 97 68 24 69 
Følg Fiskarlaget på Twitter @NorgesFiskarlag     
https://www.facebook.com/NorgesFiskarlag   

 



Tromsø Havn Sak 38 / 19

Side 8 av 9

OVERDRAGELSE AV LEIE - /FESTEAVTALER - GNR. 119 BNR 2741

Saksbehandler: Cecilie Johansen Arkiv: AVTNR 504
Arkivsaksnr.: 14 / 234

Saksnr.: Utvalg Møtedato
25 / 15 Tromsø Havnestyre 25.06.2015
38 / 19 Tromsø Havnestyre 29.08.2019

Bakgrunn:

Mellom Tromsø Havn KF, som utleier/bortfester, og Per Strand Tromsø AS (org. nr.
979 787 723), som leietaker/fester, foreligger en leieavtale (Leieavtalen) og en
festeavtale (Festeavtalen), samlet omtalt som Avtalene. Avtalene er signert 25.6.2015 og
løp er uten oppsigelse til 31.8. 2025. De siste 5 åre ne av Avtalene har gjensidig
oppsigelsestid på 12 måneder.

Per Strand Tromsø AS ble fusjonert inn i Per Strand AS (org. nr. 989 717 634)
19.3.2019, som videre ble fusjonert inn i Optimera AS (org. nr. 967 013 056) 20.3. 2019 .
Per Strand Tromsø AS ble slet tet 19.3. 2019 , og Per Strand AS ble slettet 20.3.2019 , jf.
utklipp fra Brønnøysundregistrene datert 19. og 20. august 2019 under:

Overdragelse av Avtalene krever godkjenning av Tromsø Havn KF jf. Leieavtalen punkt
28 og Festeavtalen punkt 11 . Leieavta len omfatter bygning ( « Skur 20 » ) , og Festeavtalen
omfatter grunnen til bygningen , på gnr. 119 bnr. 2741. Det anses derfor hensiktsmessig i
dette tilfellet å vurdere overdragelse av Avtalene samlet.

Drøfting:

Av Leieavtalen punkt 28 fremgår det at overdr agelse, helt eller delvis, ikke er tillatt uten
utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag .
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Festeavtalen punkt 11 stiller også krav om samtykke fra bortfester til overdragelse av
festeretten med bygninger. Her er det krav om saklig grunn for at Tromsø Havn KF skal
ha rett til å nekte samtykke.

Ettersom overdragelse av Avtalene i dette tilfellet v urderes samlet, blir det i det følgende
kun vurdert om det foreligger saklig grunn til å nekte samtykke. I vurderingen av hva
s om er saklig grunn vil det tas utgangspunkt i Avtalenes bestemmelser.

I Festeavtalen punkt 11 står det at festeretten kan overdras til «andre som oppfyller
tomtens formålsbestemmelse». Videre står det at dersom overdragelse medfører «økt
trafikk til og fr a festetomten» har bortfester rett til å nekte samtykke. Det samme gjelder
om ny fester ønsker «å benytte tomten helt eller delvis til annet formål» enn det
Festeavtalen dekker. I Festeavtalen punkt 2 er det fastsatt at festetomten «skal benyttes
til nærin gsvirksomhet innenfor rammen av dagens gjeldende reguleringsplan for
området. Det gis ikke tillatelse til detaljhandel. Trafikk til og fra tomten forutsettes å
forbli på dagens nivå».

Leieavtalen punkt 5 inneholder bestemmelser om bruk av bygningen, heru nder at
bygningen skal benyttes til «lager og hva herved står i forbindelse. Endringer i bruk
krever utleiers samtykke. Det er presisert at det ikke er tillatt med detaljhandlel.

Basert på de opplysninger Tromsø Havn KF har fått i forbindelse overdragels en av
Avtalene , er vår forståelse at tomten og bygget skal benyttes videre som tidligere og i
samsvar med Avtalenes bestemmelser. Det er heller ikke registrert andre forhold som gir
saklig grunn til å nekte samtykke.

Konklusjon:

Det foreligger ikke sakli g grunn til å nekte samty kke .

Vedlegg:

1. Leieavtale signert 25.6.2015
2. Festeavtale signert 25.6.2015
3. Utkast transporterklæring til leieavtale og festeavtale m/vedlagt firmaattest

Optimera AS

Innstilling:

Tromsø Havn KF samtykker til at leieavtale og festeavtale, signert 25.6.2015, mellom
Tromsø Havn KF og Per Strand Tromsø AS, overdras fra Per Strand Tromsø AS (org. nr.
979 787 723 , slettet ) ti l Optimera AS (org. nr. 967 013 056).

Samtykket betinges av at Optimera AS, som ny leietaker/fester, oppfyller leieavtalens og
festeavtalens bestemmelser.

J ø r n - E v e n H a n ss en
havnedirektør






























































