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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019. 

Saksbehandler: Aashild Forseth 

Arkivsaksnr.: 19/322 
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Arkiv: 033 

Møtedato 

31.10.2019 

Møteprotokoll fra 26. september 2019 legges til godkjenning av styret. 
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Møteprotokoll fra 26.09.2019 godkjennes. 
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Tromsø Havn 

MØTEPROTOKOLL 

Tromsø Havnestyre 

Møtested: Tromsø havn, møterom Kveita 
Møtedato: 26.09.2019 

Tid: 12:00 - 15:50 

Til stede på møtet 

Medlemmer: 

Med møte og 
talerett: 

Forfall: 

Fra adm.: 

Innkalling: 

Saksliste: 

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen, 
Ketil Arnesen, Erling Bangsund 

Tor Arne Morskogen, Synnøve Søndergaard, 
Irene Vanja Dahl (vara) 

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

Godkjent 

Godkjent 

I 



Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 

39/19 19/308 

SAKSLISTE 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019. 

40/19 19/320 
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER -
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019 

41/19 19/249 
ØKONOMIRAPPORT 2 PR 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN 
KF 

42/19 19/311 
ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN 2018 

43/19 19/250 
FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF 

44/19 19/137 
PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 

45/19 18/33 Dokument utarbeidet for egen intern 
saksforberedelse Offl. § 23 

46/19 19/318 Fortrolig Offl. § 23 

47/19 19/324 
REFERATSAK 26.09.2019 

J.



39/19 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019. 

Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 29.08.2019 godkjennes. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 29.08.2019 godkjennes. 

40/19 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. 

Behandling: 

Det ble gitt status i følgende saker: 
1. Omdømmemåling norske havner
2. Status strategiprosess
3. Europeiske trender som kan ha betydning for Tromsø Havn
4. Status utbygging Havforskningslager (Flåtebasen) i Breivika

I tillegg ble det gitt status i saken: 
«Erstatning for positiv kontraktsinteresse etter avlysning av offentlig tilbudskonkurranse» 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. 

3.



41/19 

ØKONOMIRAPPORT 2 PR 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF 

Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 - 2019 pr 31. august 2019 til
orientering

2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019,

jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF

for 2019, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2019 for kommunestyret med

slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 - 2019

pr 31. august 2019 til orientering
b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering

av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 -
Reguleringsskjema driftsbudsjett

c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering
av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 -
Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 - 2019 pr 31. august 2019 til
orientering

2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019,

jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF

for 2019, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2019 for kommunestyret med

slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 - 2019

pr 31. august 2019 til orientering
b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av

driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 -
Reguleringsskjema driftsbudsjett

c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 -
Reguleringsskjema investeringsbudsjett



42/19 

ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN 2018 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar rapporten «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til 
orientering. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar rapporten «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til 
orientering. 

43/19 

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2019 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

Finansrapport pr. 31.08.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 
pr 31.08.2019 tas til orientering. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2019 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

44/19 

Finansrapport pr. 31.08.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 

pr 31.08.2019 tas til orientering. 

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 

45/19 Dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse Offl. 
§ 23

46/19 Fortrolig Offl. § 23 

6.



47/19 

REFERATSAK 26.09.2019 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyret tar referatsak A) Utvikling av Mackeiendommen med regulering for 
Norges arktiske universitetsmuseum, hotell samt bevaring av kulturkvartalet og Tromsø 
kunstforening m.m - til orientering. 

Behandling: 

Havnedirektøren foreslo å utsette saken. 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes og utgår derfor fra sakskartet. 

7.
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FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2020 - 2023

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 145
Arkivsaksnr.: 19 / 233

Saksnr.: Utvalg Møtedato
49 / 19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til økonomiplan for
Tromsø Havn KF for perioden 2020 – 2023 .

Saksopplysninger:
Havnestyret innstiller forslag til økonomiplan for kommunestyret som endelig
vedtar økonomiplan en .

Vedlegg:
Eg en trykksak for økonomiplan 2020 – 2023 .

Innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 130. 376.275.

Jf. budsjettskjema O versikt drift, side 13 - tabell 1 .
3. Investeringsrammen med finansiering vedta s i henhold til budsjettskjema

Oversikt I n vestering, side 16 - tabell 2 .

Tromsø havnestyre l egger fra m økonomiplan for Tromsø Havn KF 2020 - 2023 for
k ommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum drif tsinntekter kr 130.376.275.

Jf. budsjettskjema O versikt drift, side 13 - tabell 1 .
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskje ma

Oversikt I nvestering, side 16 - tabell 2 .

J ø r n - E v e n Hanssen
havnedirektør
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/335   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019 

 

 
 
Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 
 

1. Utfyllingen i Breivika 
2. Utestående krav Tromsø kommune ved Veg/Park 
3. Prostneset havneterminal 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen  

havnedirektør 
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PLAN 1911 - DETALJREGULERINGSPLAN - UNIVERSITETSMUSEUM - MACK
ØST - SØRSJETEEN - PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: L13
Arkivsaksnr.: 19 / 259

Saksnr.: Utvalg Møtedato
52 / 19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019

Tro msø kommune har i brev av 1.07.2019 varslet om planstart for regulering av nytt
Universitetsmuseum, Mack - kvartalet, Sørjetéen og Kunstforeningen.

Tromsø Havn KF har ved brev av 23.08.2019 til Tromsø kommune gitt sine merknader til
oppstart av planprogramm et.

Uttalelsen fra Tromsø Havn KF legge s frem for havnestyret til styrets orientering.

Saken er viktig for Tromsø Havn fordi det berører områder både på sjø og land som har
stor interesse for sørhavna både funksjonelt og økonomisk.

Tromsø Havn vil jobbe tett opp mot kommunen i det vi dere planarbeidet og vi kommer
tilbake til ny behandling i styret når reguleringsplanen sendes ut på høring.

Vedlegg:
Tromsø kommunes brev av 1.07.2019 med vedlegg av Planprogram
Tromsø Havn KF´ s brev av 23.08.2019 til Trom sø kommune

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar merknadene til Tromsø Havn KF i brev av 23.08.2019 til
orientering.

J ø r n - E v e n Hanssen
havnedirektør



 
 

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

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 
Bankkonto: 4750 05 08236 
Org.nr.: Foretaksregisteret NO 940 101 808 
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PLAN 1911 – DETALJREGULERINGSPLAN UNIVERSITETSMUSEUN, MACK ØST 

OG SØRSJETEEN M.M., PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 

LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN I 8 UKER  

 

 

I forbindelse med mottatt planinitiativ for nytt universitetsmuseum, mack-kvartalet, 

sørsjeteen og kunstforeningen ble det torsdag 13.06.19 avholdt oppstartsmøte mellom 

Tromsø kommune og forslagstiller  

 

Under oppstartsmøte ble det fastsatt at de ønskede tiltakene er av et slik omfang at det 

utløses krav til konsekvensutredning og planprogram etter «forskrift om 

konsekvensutredning» §6 og §10. Formannskapet vedtok i sitt møte 25.06.19 at forslag til 

planprogram datert 11.05.19 legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker med endringer i kapittel 

4.2 «Alternativer» (vedlegg 1 og 2).  

 

Temaer som foreslås konsekvensutredet i planprogrammet er: bygningsvolumer, 

grøntstruktur og landskapskvaliteter, klimatiske forhold, trafikk, grunnforurensing, 

kulturminner og kulturmiljø, utfylling i sjø og ROS-analyse.  

 

Konsekvensutredningstemaene foreslås vurdert opp mot 4 utbyggingsalternativer: 



 

 

0-Alternativ 
- Macktomta videreutvikles i tråd med 

gjeldende plan (Kommuneplanens 
arealdel) 

- Sørtomta og Sørsjeteen videreføres iht. 
gjeldende plan som park/offentlig byrom 

 
Figur 1: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel.  

Alternativ 1 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting – universitetsmuseum ca. 
20.000 m2 BRA og byggehøyder opp til k +30 

- Macktomta videreutvikles i tråd med 
gjeldende plan Sørsjeteen videreføres iht. 
gjeldende plan som park/offentlig byrom 

 
Figur 2: Kartutsnitt hvor Sørtomta (universitetsmuseet) er 
markert med rødt. Macktomta er markert med blått, 
videreutvikles i tråd med gjeldende plan. 

Alternativ 2 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting -   universitetsmuseum ca. 
20.000 m2 BRA og byggehøyder opp til k 
+30  

- Macktomta bygges ut med sentrumsformål 
opp til 45.000 m2 BRA og byggehøyde opp 
mot kote +42  

- Sørsjeteen bygges ut med sentrumsformål. 
To alternativer:    

o 2a) lav bebyggelse (k+ 15,5)  
o 2b) høy bebyggelse (k+ 42) 

 
Figur 3: Kartutsnitt hvor sørtomta, macktomta og 
sørsjeteen er markert med rødt. 

Alternativ 3 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting -   universitetsmuseum ca. 
20.000 m2 BRA og byggehøyder opp til k +30  

- Macktomta bygges ut med sentrumsformål 
opptil 45.000 m2 BRA og byggehøyde opp 
mot kote +42  

- Sørsjeteen videreføres iht. gjeldende plan 
som park/offentlig byrom  

- Utfylling i nord bygges ut med 
sentrumsformål. To alternativer:  

o 3a) Lav bebyggelse (k+ 15,5) 
o 3b) høy bebyggelse (k+ 42) 

 
Figur 4: Kartutsnitt hvor Sørtomta, Macktomta og utfylling 
i nord er markert med rødt. 

 

 

 

 

Merknader eller innvendinger til forslag til planprogram datert 11.05.19 med endringer iht. 

vedtak datert 25.06.19 må være sendt/levert Tromsø kommune v/Seksjon for Byutvikling 

29.august. 



Det vil ikke bli sendt melding om bekreftelse på mottak av merknader. Når fristen for
merknader er ute, vil formannskapet få saken til behandling med de merknader som er
kommet inn og fastsette planprogrammet. De som er tilskrevet ved utlegging til offentlig
ettersyn, vil normalt bli underrettet om formannskapets fastsetting .

O ppstart av reguleringsplan varsle s av forslagstiller i eget brev .

Forslag til planprogram med alle saksdokumenter kan sees på internett under følgende
adresse r :
https://tromso.kommune.no/hoeringer
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender

Ved henvendelser til byutvikling – vennligst oppgi saksnummer 18 / 10113 .

Med vennlig hilsen

Eivind Holmvik
P lanlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: 1. Saksprotokoll
2 . Saksframlegg
3 . Forslag til p lanprogram



 

PLANPROGRAM 

UTVIKLING AV MACKEIENDOMMEN MED REGULERING FOR 
NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM, HOTELL SAMT 
BEVARING AV KULTURKVARTALET OG TROMSØ 
KUNSTFORENING M.M. 
 

TROMSØ KOMMUNE 

PLANID 1911 

SAKSNR 

Etter PBL § 4-1 og § 12-9 

Utkast 11.05.2019 

 

 

 

 

Kapittel 4.2 «Alternativer» i planprogrammet er revidert av Tromsø kommune i tråd med 
formannskapets vedtak av 25.06.19, sak 225/19   

 

Illustrasjon: Concrete Architectural Associates 
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INFORMASJON OM PLANTILTAKET 

Tittel:   UTVIKLING AV MACKEIENDOMMEN MED REGULERING FOR NORGES ARKTISKE 
UNIVERSITETSMUSEUM, HOTELL SAMT BEVARING AV KULTURKVARTALET OG 
TROMSØ KUNSTFORENING M.M. 

  Storgata 1-6 mfl, Eiendom 200/1632, 1461, 841, 2332 mfl.  

  PLAN ID: 1911 

Saksnummer:  

Høringsutkast: 

Høringsfrist: 

Fastsatt: 

 

Ansvarlig myndighet/Planmyndighet: Tromsø kommune 

Saksbehandler: Eivind Holmvik  

 

Plankonsulent: tegn_3 AS 

Kontaktperson: Alv Skogstad Aamo 

Lilleakerveien 8 Pb. 18, 0216 

E-post: alv.aamo@tegn3.no 

Tlf: 974 97 629 

 

Forslagsstiller: Mack Øst AS i samarbeid med Statsbygg og UiT 

Kontaktperson Mack Øst AS: Sigurd Stray 

Ansvarlig arkitekt Mack Øst AS: Concrete Architectural Associates i samarbeid med AT Plan og 
Arkitektur 

Kontaktperson Statsbygg: Marte Kollstrøm 

Ansvarlig arkitekt Statsbygg: Henning Larsen Architects 
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PLANPROGRAM 

Oppbygging av planprogram og planbeskrivelse bygger på Tromsø kommunes Planveileder, 
november 2016.  

Plantiltakets størrelse utløser krav til planprogram og konsekvensutredning etter Plan- og 
bygningsloven §4-1 og §4-2 som følge av konsekvensutredningsplikten. Planprogrammet utarbeides 
og behandles i tråd med Plan- og bygningsloven § 12-9.  

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som 
viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. I planprogrammet beskrives hvilket 
grunnlagsmateriale som må utarbeides for å kunne vurdere relevante temaer. Det skal beskrives 
relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer, samt medvirkningsprosess.  

Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram og står for høringen av dette. Når planprogrammet 
har vært på høring, blir planprogrammet bearbeidet utfra relevante innspill i høringen og oversendt 
til seksjon for byutvikling, Tromsø kommune, for saksbehandling før politisk behandling og vedtak i 
Formannskapet. 

Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 
undersøkelsene skal inneholde. Uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, 
grunneiere og andre aktører som kjenner området og egne ansvarsområder, vil være viktig grunnlag 
for å vurdere innholdet i konsekvensutredningen.  

Høringsperioden er fra … måned 2019 til ... måned 2019 

Bemerkninger i høringsperioden sendes til tegn_3, v Alv Skogstad Aamo, alv.aamo@tegn3.no  
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Alternativer i kapittel 4.2 er endret i tråd med formannskapets vedtak 25.0.2019. Sidetall i 
innholdsfortegnelsen er oppdatert i tråd med denne endringen.     

Innholdsfortegnelse 
1. INNLEDNING ........................................................................................................................................ 6 

1.1  Bakgrunnen for og hensikten med planen .............................................................................. 6 

1.2 Forutgående planprosesser ..................................................................................................... 8 

1.3 Oppstart planprosess ............................................................................................................ 10 

1.4 Planlagte tiltak innenfor planområdet .................................................................................. 12 

1.5  Eksisterende virksomheter/arealbruk ................................................................................... 18 

1.6  Utredningsplikt ...................................................................................................................... 18 

1.7  Planprogram .......................................................................................................................... 18 

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ...................................................................................................... 19 

2.1  Planavgrensning .................................................................................................................... 19 

2.2  Beliggenhet og tilgrensende områder .................................................................................. 20 

2.3  Atkomstsituasjon og trafikk ................................................................................................... 21 

2.4  Støy ........................................................................................................................................ 21 

2.5  Havna og sjøfronten .............................................................................................................. 21 

2.6  Kunstforeningsparken ........................................................................................................... 21 

2.7  Grunnforhold ......................................................................................................................... 21 

2.8 Kulturminner ......................................................................................................................... 22 

2.9 Eiendomsforhold ................................................................................................................... 23 
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1. INNLEDNING 
 

1.1  Bakgrunnen for og hensikten med planen 
Mack Ølbryggerier AS har flyttet bryggeriproduksjonen ut fra lokalene i Storgata, i søndre delen av 
sentrum, og det er vedtatt relokalisering og nybygg for Norges arktiske universitetsmuseum 
(Museet).  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt universitetsmuseum, nytt hotell og 
transformasjon/utvikling av Mackeiendommen. Eksisterende bebyggelse i Kulturkvartalet skal 
reguleres slik at formålene er i tråd med eksisterende bruk og Kunstforeningen med tilhørende 
vaktmesterbolig (Musègata 4) skal reguleres til bevaring. I reguleringsplanen inngår også 
parkområdet ved Kunstforeningen, kaipromenade og trafikkområder innenfor planområdet.  

Planen vil gi grunnlag for både å etablere en viktig offentlig institusjon med stort besøk og store 
publikumsrettede kultur- og handelsvirksomheter i et område som i dag ligger brakk. Revitalisering 
og utbygging av området vil ha stor betydning for å videreutvikle Tromsø sentrum sørover, skape en 
mer kontinuerlig byvev fram til Hålogalands teater og ny boligbebyggelse i sør. Ikke minst vil planen 
legge til rette for gode offentlige byrom og grøntstruktur i tilknytning til eksisterende park og 
sjøfronten. Etablering av en sammenhengende og attraktiv kaipromenade og en ny 
«Muséallmenning» vil være et viktig bidrag i denne sammenheng.  

Det nye universitetsmuseet vil stå i direkte visuell og romlig kontakt med sitt historiske arnested, nå 
Kunstforeningen. Mackeiendommen vil kunne romme et stort spekter av kultur, utdannelse, handel, 
bevertning og service. Samlet vil prosjektene bidra til både å ramme inn Strandvegen og henvende 
seg ut mot kaipromenaden.  
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Figur 1. Illustrasjon av planområdet og delområdene. Mackeiendommen innefatter Kulturkvartalet, Macktomta, Sørtomta 
og Sørsjeteen.  
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1.2 Forutgående planprosesser 
Plantiltaket er basert på en prosjektutvikling igangsatt i 2010 hvor formålet var å erstatte 
produksjonsformålene med en kombinasjon av hotell, kjøpe- og opplevelsessenter, kulturkvartal og 
en «Bryggeripark» med parkering under parken. Totalt var det planlagt om lag 80.000 m2 BRA som 
en kombinasjon av nybygg og ombygging av eksisterende bebyggelse. Høyden på kvartalet var på k 
+38 meter. Parkområdet ble i 2010 illustrert som et sammenhengende dekke over Strandvegen. I 
planutviklings fasen ble parkområdet revidert i flere omganger. 

 

Figur 2. Plankonsept 2010. Illustrasjon: AT Plan & arkitektur AS 

 

Figur 3. Plankonsept 2014. Illustrasjon: AT Plan & arkitektur as 
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Figur 4. Plankonsept 2015. Illustrasjon: AT Plan & arkitektur as 

Kort historikk: 

Kunngjøring og offentlig høring av Planprogram. 
Planprogrammet ble utlagt til offentlig ettersyn og kunngjort etter pbl §4-1 i perioden 04.07.2011 – 
19.09.2011. Kunngjøring den 09.07.2011. 

Fastsettelse av planprogram 
Planprogrammet ble fastsatt av byrådet i Tromsø kommune 26.04.2012. 

Dokumentasjon: saksfremlegg datert 23.03.2012, vedtaksprotokoll 26.04.2012 og fastsatt 
planprogram datert 29.02.2012. 

Innsendelse av planforslag og revisjonsrunder 2012 – 2014 
Innsendelse komplett planmateriale 19.12.2012. Bekreftet mottatt og kvittert ut som komplett og i 
henhold til planprogrammet i epost, datert 18.01 2013.  

Prosess med revisjoner av fra jan 2013 - 18.10.2013 

Innsendelse revidert planmateriale 18.10.2013. Tilbakemelding fra Tromsø kommune 24.10.2013 
med krav om nye endringer.  

Vedtak i byrådet 30.10.2014. 
Detaljreguleringsplan 1746 med konsekvensutredning for Mackeiendommen, med plankart datert 
29.08.2014 og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.08.2014 må endres på følgende 
områder før det kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Adkomst til parkering må tilknyttes sentrumstangenten for å hindre belastning av gatenettet i 
byen.  

 Bebyggelsen på den del av eiendommen som i dag er avsatt til park i kommunedelplan for sentrum, 
må reduseres og senkes i terrenget. 
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1.3 Oppstart planprosess 
 

Vedtak om lokalisering av nytt universitetsmuseum 
Vedtaket om relokalisering av universitetsmuseet og å bygge nytt museum på det tidligere lager- og 
parkeringsarealet sør for Mack-øst – «Sørtomta» - danner bakgrunnen for revidert konsept for 
Mackeiendommen og bruk av Sørtomta til museumsformål. Lokaliseringsstudiet ble illustrert som en 
videreføring av det 2015-konseptet hvor hovedtyngden av bebyggelsen var trukket opp mot 
eksisterende Macktomta og et åpent parkareal utgjorde den søndre delen av planområdet. En 
vesentlig endring var imidlertid gjort gjeldende – alle arealer til museet var nå lagt til nybygget i 
parken med tak i kote +31,5 og +36. På den del av Sørsjeteen som ikke inngår i Troms havns areal, var 
det illustrert «mulig framtidig hotell».  

 

Figur 5. Illustrasjon: Lerche Arkitekter 

 

Figur 6. Illustrasjon: Lerche Arkitekter 
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Planinitiativ 
17 desember 2018 mottok Byplan et «Planinitiativ For nytt Tromsø museum, utvikling av 
Mackeiendommen, hotell og bevaring av kulturkvartalet og Tromsø kunstforening». Innsendingen av 
planinitiativet var forberedt gjennom flere dialogmøter med kommunen under 2018.  

Etter innsendt planinitiativ ble det avholdt ytterligere dialogmøter og Byplan sammenstilte et notat 
for å formidle sine innspill til planprosess, innhold og utforming av prosjektet: «Tromsø sentrumsplan 
sør - Tromsø museum og Mackeiendommen Notat Byplanfaglig analyse Tromsø kommune Byplan 
08.02.19.»  

Notatet gir innspill fra kommunen på overordnede byplanmessige forhold med spesiell vekt på å 
oppnå et godt samspill mellom byrom, logistikk/trafikk og ny- og eksisterende bebyggelse. Byplan 
påpeker i notatet at utkastet som er presentert har potensial til å bli et viktig bidrag til ønsket 
byutvikling i Tromsø: «der sentrum igjen vender seg mot sundet og byrommene har høy kvalitet og 
godt samspill med bebyggelsen rundt». Hovedbudskapet fra Byplan for å oppnå en slik målsetting er 
å finne fram til «et samla grep for planområdet med uterom, logistikk og bebyggelse». Følgende 
momenter framheves i notatet:  

• Prioritere et stort offentlig byrom med sjøkontakt som ivaretar siktlinjer, samler de 
aktuelle funksjonene og aktiviserer kaipromenaden som hovedatkomst til området  

• Vurdere å flytte bebyggelsen i sjøfronten nordover og vurdere volum på bebyggelse 
som foreslås lokalisert utenfor den etablerte den bebyggelsesfronten.  

• Vurdere lokalisering av en offentlig funksjon i sjøfronten.  
• Vurdere om muséet kan få en utforming som i større grad integrerer bygget i parken.  
• Revurdere utforming av Macktomta for et mer «additivt uttrykk» og lavere volum 

mot nord og Strandvegen/Storgata. Revurdere høyder på hotell på Sørsjeteen i tråd 
med etablert praksis for høyder på høyhus og kvartaler i sjøfront.  

• Vurdere utforming av bygninger, høyder og volumer ut ifra klimatiske forhold – 
spesielt framherskende vindretninger og sol-/skyggeforhold for å oppnå et godt 
lokalklima i området.  

• Trafikksikker adkomst for gående og syklende gjennom riktig lokalisering av 
innganger og kjøreadkomst for vare- og annen næringstrafikk med bil, varebiler og 
buss. Konflikter mellom ulike trafikantgrupper må unngås og kaipromenaden skal i 
prinsippet være trafikkfri. Innganger og funksjoner skal bidra til å aktivisere 
kaipromenaden.  

 
Notatet viser også til pågående revisjon av sentrumsplanen som i stor grad viderefører målsettinger 
og planprinsipper fra KDP sentrum, vedtatt i 2008. Dette gjelder spesielt transformasjon av 
sjøfronten, oppgradering av byrom og etablering av sammenhengende kaipromenade. Sjøfronten 
skal være allment tilgjengelig, fungere både som forbindelse og som et viktig møtested og område 
for arrangementer og opplevelser.   
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1.4 Planlagte tiltak innenfor planområdet 
Realiseringen av programmene innebærer bruk av eksisterende bygningsmasser og nybygg, samt 
oppgradering og opparbeiding av trafikk- og park-/byggearealer. Oppgradering av offentlig uterom 
skal sikre tilgjengelighet til sjøfronten, en sammenhengende kaipromenade og felles uttrykk som 
binder sammen de ulike bygningsvolumene.   

Universitetsmuseet– nytt felles utstillings- og magasinbygg i sentrum ved Sørtomta 
I juni 2013 startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for– nytt felles utstillings- og 
magasinbygg for Universitetsmuseet – UiT.  I konseptvalgutredningen redegjøres det for behovene 
som skal løses ved nybygg: 

- Dagens løsning har ikke sikre magasiner som oppfyller kravene til teknisk standard 
- Det er generell plassmangel som gjør det vanskelig å oppfylle lovpålagte oppgaver  
- Det er dårlige og lite funksjonelle lokaler som hindrer museets forskning i vesentlig grad  
- Begrensede arealer til permanente og midlertidige utstillinger hindrer museet i å formidle 

vesentlige temaer for regionen  

Følgende tre alternativer ble vurdert: 

1) samlet museum på campus i Breivika 
2) samlet museum i sentrum 
3) utstilling i sentrum og forskning, magasiner og gjenstandsbehandling i Breivika. 
 
Konklusjonen fra alternativanalysen var at delt løsning mellom Breivika og sentrum var mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. KVU’en ble kvalitetssikret (KS1) av Vista Analyse og Holte Consulting, 
som leverte sin rapport til KD og FIN i juni 2015. KS1 anbefalte samlet løsning i sentrum. «Å 
samlokalisere museets forsknings- og formidlingsvirksomhet er vurdert å være mer gunstig enn å 
dele disse funksjonene og lokalisere forskningen sammen med øvrig virksomhet på UiT». KS1 mente 
videre at en lokalisering i sentrum ville være bedre for museets formidlingsvirksomhet, da det legger 
til rette for høyere besøkstall. 

Tromsø kommune og UiT vurderte etter dette ulike alternativer for lokalisering, og det ble funnet fire 
alternativer i sentrum. Det ble innhentet foreløpige kostnader for alle fire tomter. Konklusjonen var 
at alle alternativene i sentrum ville gi en god løsning for TMU. Kommunen uttalte at alle 
alternativene ville gi de ønskede effektene for byutvikling. Med grunnlag i lokaliseringsanalyse fra 
Statsbygg mai 2017 har Kunnskapsdepartementet i oktober 2017 valgt en del av Mack Øst sin 
eiendom, som i figur 1 er benevnt Sørtomta  for etablering av museumsbygningen. Tomta som 
erverves er i overkant av 7 daa. I tillegg får man de omkringliggende uteområdene å samspille på 
sammen med Mack Øst.  

Konklusjonene angående areal fra KVU og KS1 var ikke sammenfallende, og Statsbygg gjennomførte 
basert på dette en grundig analyse hvor alle arealkategoriene ble vurdert. Konklusjonen var at en 
maksimal arealramme bør være 19.700 m2.  
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Figur 7. Illustrasjon som viser en dekomponering og fordeling av muséets program i fire volum. Kilde: Tromsø Museum – 
Universitetsmusèet- Mulighetsstudie, Henning Larsen Architects  
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Macktomta 
Macks Ølbryggeri AS har vært en av hjørnesteinsbedriftene i Tromsø, grunnlagt i 1877. 
Ølproduksjonen ble i 2012 flyttet fra Tromsø til Nordkjosbotn i Balsfjord, og de tidligere 
bryggeribygningene ble fristilt.  

Mack Øst AS eier området og planforslaget skal legge til rette for en utvikling av hoteller, boliger, 
ulike kulturformål, utdannelsesfasiliteter, samt et kjøpe- og opplevelsessenter. Bak Mack Øst AS står 
Eiendomsspar AS og Mack Ludwig AS.  

Kvartalet vil utvikles med en kombinasjon av gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og nybygg. 
Kvartalet vil organiseres omkring en offentlig tilgjengelig innvendig markedsgate parallelt med 
Storgata fra Strandgata til Muségatas forlengelse, mellom kvartalet og Muséet. Dette vil gi en 
klimatisert og beskyttet forbindelse mellom Strandgata og Muséet.  

Kvartalet vil ha henvendelse med innganger og aktive fasader mot kaipromenaden, i tillegg til alle de 
omliggende gatene, Storgata, Strandgata og Muségatas forlengelse («Muséallmenningen»). 
Sjøfronten er et viktig element i planområdet og det er ønskelig å bringe besøkende frem til kaia og 
de nyskapte uterommene. Nordenden av kvartalet vil bli vurdert som lokalisering for en konsertsal. 
Hovedinngang med forplass er forutsatt lagt ut mot kaipromenaden.  

 
 
Figur 8. Macktomta og deler av Sørtomta. Kilde: mack-kvartalet.no 
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Sørsjeteen 
Sørsjeteen er et viktig historisk landskapselement, bygget i 1906 for å gi fiskeflåten le mot 
Balsfjordvinden. I vår tid et sted hvor folk kan vandre ut og oppleve Tromsøsundet, utsikten mot 
byen og det omgivende landskap.  

«Foten» av sjeteen/moloen eies dels av Tromsø Havn og dels av Mack Øst AS. På Mack Øst sin 
eiendom vil hovedalternativet legge til rette for en utvikling av et hotell. Lokaliseringen av bygget er 
unik i det tomten ikke er en del av den sammenhengende «byveggen» parallelt med kaifronten, men 
danner en utvidelse av kaifronten med retning og form fristilt fra kvartalsstrukturen innenfor, på 
samme måte som Polaria, Frammuseet og Prostneset. Lokaliseringen innebærer at tomten er 
soleksponert samtidig som bebyggelse på denne tomten i liten grad vil skyggelegge byrom eller 
viktige bygg. Det vil i utredning av alternative lokaliseringer og løsninger, også vises utbygging av 
Sørsjeteen med andre formål.  

 

Figur 9. Sørsjeteen. Kilde: google.com 
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Kulturkvartalet 
Det opprinnelige Mackbryggeriet lokalisering er i dag transformert til et vitalt kvartal med 
sammensatt bruk. Et betydelig innslag av utdanning, kultur- og arrangementsaktiviteter har skapt 
grunnlag for ungt byliv og aktivitet i området. Ombygningene og dagens bruk er basert på 
dispensasjoner fra dagens regulering. For  å unngå fortsatt bruk av dispensasjoner fra dagens 
regulering, foreslås kvartalet regulert til «sentrumsformål» som er et kombinert formål som 
samsvarer med dagens arealbruk, og gir fleksibilitet for framtidige leietakerutskiftinger. Volum og 
areal forutsettes ikke endret fra dagens situasjon. For Storgata 4 – tegnet av arkitekt Lars Solberg for 
Ludwig Mack - opprettholdes dagens regulering til hensynssone bevaring.  

 

Figur 10. Kulturkvartalet fra Strandvegen. Kilde: eiendomsspar.no  
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Kunstforeningen og øvrige arealer 
Kommunen ønsker å innlemme Kunstforeningen med tilliggende parkarealer og verneverdig 
«vaktmesterbolig» i planen, for å oppdatere detaljregulering etter kommuneplanen og dagens bruk. 
Kunstforeningens bygg og vaktmesterboligen er foreslått til fredning etter kulturminneloven på 
grunn av sin historiske verdi som Nord-Norges første vitenskapelige institusjon, og en av 
forutsetningene for opprettelse av Universitetet, i tillegg til sine arkitektoniske kvaliteter. Lars 
Solberg var det første æresmedlemmet i Norske arkitekters Landsforbund, og arkitekten som var 
ansvarlig for utforming av bygningen. 

Vaktmesterboligen ble tegnet av ingeniør Bjarne Stav. 

 

Figur 11. Kunstforeningen. Kilde: itromso.no 

 
Figur 12. Vaktmesterbolig. Kilde: google.com 
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Foreslått utbyggingsareal i planområdet 
Tiltakene det planlegges – hovedalternativ i konsekvensutredningsprogrammet - er anslått til 
følgende arealer:  

Formål Areal 
Sørtomta - Universitetsmuseet, bebyggelse offentlig tjenesteyting - museum Ca. 20.000 m2 BRA 
Macktomta– næringsbebyggelse, hotell, tjenesteyting, boligbebyggelse, 
forretning, kulturformål 
 

Opptil 45.000 m2 
BRA 

Sørsjeteen – Hotell med mulighet for sentrumsformål i de to første etasjene  Opptil 15.000 m2 
BRA 

Kulturkvartalet (eksisterende bebyggelse) sentrumsformål – som 
eksisterende 

 

Kunstforening og vaktmesterbolig – som eksisterende  
 

Arealfordelingen i oversikten er veiledende og kan bli endret i forbindelse med videre prosjektering- 
og planarbeid. Noen av alternativene som beskrives som grunnlag for konsekvensutredning vil kunne 
ha andre arealer. I tillegg til arealene i oversikten kommer parkareal/torg/allmenning, 
parkeringsanlegg under terreng for ca. 300 p-plasser og trafikkareal. Det vil også vurderes om det er 
mulig å få til et bassengområde til badende i reguleringsområdet. 
 
Organisering av bussbetjening for hotell og museum vil kunne kreve løsninger som innbefatter store 
deler av Hjalmar Johansens gate.  Det vil være aktuelt å kombinere ulike formål og/eller lage 
vertikaldelt plan. 

1.5  Eksisterende virksomheter/arealbruk 
I kulturkvartalet er det en rekke kulturrelaterte aktiviteter knyttet til konsertscene og bevertning. 
Virksomhetene er organisert og drevet av Tromsøs studentsamskipnad. I tillegg er det kontorarealer 
for blant annet PWC, samt hovedkontor for Macks Ølbryggeri. 

I Macktomta er det per i dag utleid om lag 7.000 m2 (Storgata camping, TSE etc.) og i tillegg er det 
1.400 m2 med ytterligere leietakere som driver med lager og arrangementproduksjon. På Sørtomta 
er det utleid ca. 8.000 m2 til Apcoa med formål parkering/lager. 

1.6  Utredningsplikt 
Utfra tiltakets størrelse vil det etter Forskrift om konsekvensutredninger, kapittel 2 Planer og tiltak 
som omfattes av forskriften være påkrevd med planprogram og konsekvensutredning av tiltaket. 

1.7  Planprogram  
Plantiltaket utløser krav til planprogram etter Plan- og bygningsloven §4-1 som følge av 
konsekvensutredningsplikten over. Planprogrammet utarbeides og behandles i tråd med Plan- og 
bygningsloven § 12-9.  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
2.1  Planavgrensning 
Plantiltaket vil omfatte en større del av sentrum sør. Avgrensningen inkluderer Strandvegen til Jens 
Olsens gate i sør og Hjalmar Johansens vei ned til og med Hålogaland teater. Kunstforeningen og 
vaktmesterboligen i vest, Tromsøsundet i øst og Peder Hansens gate/Strandgata i nord. Planen 
omfatter de to bryggerikvartalene (Kulturkvartalet og Macktomta), Sørsjeteen, Sørtomta, 
Kunstforeningsparken, sjøfronten samt tilhørende logistikk og trafikkareal. Totalt landareal er på 
omtrent 73 daa. Planavgrensningen omfatter også arealer i vann for å ivareta eventuelle justeringer 
av kaifronten, samt alternativ 2d beskrevet kapittel 4.2. Vannarealet utgjør om lag 40 daa. 

  

 

Figur 13. Illustrasjon av varslet planavgrensning. Planområdet avmerket med svart stiplet linje.  
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2.2  Beliggenhet og tilgrensende områder 
 

 

Figur 14. Planområdets beliggenhet i Tromsø. Kilde foto: google.com 

 

Figur 15. Planområdets beliggenhet i Tromsø sentrum. Kilde foto: google.com 
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Eksisterende virksomhet og bygningsmasse. 
Bryggeriet har hatt sin virksomhet i kvartalene siden 1877. Bryggeriet har gjennom tidene vært 
gjennom en rekke ombygginger og utvidelser. Bygningsmassen preges av ulike utbyggingstrinn og 
stilarter. I østre kvartal – i planprogrammet benevnt «Macktomta» - består bygningsmassen i 
hovedsak av lager og kontor. Mot sør inklusiv Sørtomta ble det bygget lasteramper, det ble lagret 
tomkasser utendørs og anlagt parkering. Arealer i eksisterende bygningsmasse utgjør totalt ca. 
40.680 m2 fordelt på østre og vestre kvartal, samt et mindre utleiebygg på søndre del av tomten:  

Dagens arealbruk  Areal BTA 
Kvartal vest/Kulturkvartalet; kontorer, arealer 
for Universitetet og kulturvirksomhet 

17.000 m2 

Kvartal øst/Macktomta og Sørtomta; fraflyttede 
lager og kontor, noe temporær virksomhet 

23.300 m2 

Utleiebygg sør 380 m2 
Sum  40.680 m2 

 

2.3  Atkomstsituasjon og trafikk 
Fylkesveg 862 – «Sentrumstangenten» er innfartsveien til Tromsø sentrum og knytter området 
direkte til hovedveisystemet. Sentrumstangenten er knyttet til Strandvegen via et lysregulert kryss. 
Det er etablert to felt ut av tunnelen og et felt inn i tunnelen. På Strandvegen etableres det i første 
halvdel av 2019, kollektivfelt fra nord og inn mot krysset.  

Det er relativt stor trafikk i Strandvegen og Sentrumstangenten. Det er igangsatt en trafikkutredning 
for å sikre et korrekt bilde av dagens situasjon basert på tellinger i de viktigste kryssene.   

2.4  Støy  
I kommuneplanens arealdel med støysoner for byområdet og bynære soner 2011-2022, ligger 
områdene langs Strandvegen inne som gul sone vegstøy. Det vil bli gjennomført en støyutredning 
hvor også eventuelle støykilder i havneområdet vil inntas i beregningene.  

2.5  Havna og sjøfronten  
Tromsø havn KF disponerer kaien på nordsiden av Sørsjeteen til kaiplasser for båter som ikke er i 
trafikk. Det er dybde på om lag 4 meter og dette gir begrensninger på bruken som innebærer at det 
er lite aktivitet i området. Havnelageret på Sørsjeteen er ikke i bruk til havneformål. Det foreligger 
rettigheter til atkomst over privat grunn ved Sørsjeteen. Sørsjeteen er bygd som en molo av 
sprengstein, mens kaier for øvrig er utført i betong. Ytterst på Sørsjeteen er det et lyktehus som ikke 
er i bruk. Sør for Sørsjeteen er det ikke etablert kaier. Tørrdokke for Polstjerna er etablert som eget 
utstillingsbygg mellom Sørsjeteen og Polaria.  

2.6  Kunstforeningsparken  
Parken er avgrenset av Strandvegen, tunnelinnslaget for sentrumstangenten, Kunstforeningen og 
Muségata. Parken er anlagt med en klassisk, symmetrisk oppbygging. De sterkt trafikkerte 
omkringliggende gatene, parkens eksponering mot vind og det hellende terrenget mot øst begrenser 
attraktiviteten i parken.  

2.7  Grunnforhold  
Det har vært utført grunnundersøkelser i forbindelse med utbygging av bryggeriet. Den siste ble 
utført i 1991 og viser en gjennomsnittlig tykkelse på løsmasser på nedsiden av Strandvegen på 5-6 
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meter. Fjelloverflaten er relativt flat og grunnfjellnivået varierer mellom kote 0.5 meter og ned til -
4.1 meter. Nyere grunnundersøkelser gjennomført på Sørtomta viser tilsvarende situasjon som for 
Macktomta.  

Løsmassene i området består dels av fyllmasser av varierende sammensetning og kvalitet, samt noe 
marine-sedimenter, morene og enkelte store steiner i fyllmassene. Det er ikke registrert forurensede 
masser. Bygningsmassen i området er fundamentert til fjell. Det avklares om foreliggende 
undersøkelser er tilstrekkelige. 

2.8 Kulturminner  
Innenfor planområdet er det tre bevaringsverdige bygg som er markert i kommunedelplan for 
Tromsø sentrum. Det er:  

- Muségata 2 – i dag Kunstforeningen og det opprinnelige universitetsmuseet 
- Muségata 4i og 4j (samme bygg) - vaktmesterboligen til Kunstforeningen 
- Storgata 4 – hvor bl.a «Ølhallen» ligger.  

Kunstforeningen og Storgata 4 er oppført på slutten av 1800-tallet i nyklassisistisk stil. 

Sørsjeteen har også stor historisk betydning som en av de viktigste havnefasilitetene i Tromsø havn. 
Den ble bygget med formål som et vern for små båter som, under fisketiden, ikke fikk plass i havnen. 
I områdeprogrammet for sentrum framheves betydningen også som  utfartssted i sentrum.  I 
programmet foreslås det at Sørsjeteen forblir offentlig tilgjengelig. Lyktehuset ytterst ute på sjeteen 
har ingen kulturminneverdi og kan bygges om, eller erstattes ifølge retningslinjer gitt av kommunen 
gjennom områdeprogrammet fra 2010.  

 

Figur 16. Utsnitt fra KDP med bevaringsverdige bygg markert 
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2.9 Eiendomsforhold 
Macktomta, Sørtomta og søndre delen av Sørsjeteen eies av Mack Øst AS. Eiendomsspar AS eier 
Kulturkvartalet gjennom datterselskap. Statsbygg eier kaien fra Polaria til Sørsjeteen og parkeringen i 
søndre del av planområdet. Kunstforeningens bygg og vaktmesterboligen eies av Tromsø Kunstsenter 
Stiftelse. Troms Fylkeskommune eier en del av Strandgata. M/S Polstjerna Stiftelse har festerett der 
M/S Polstjerna og Tromsø kommune er grunneier. Nordre delen av Sørsjeteen eies av Tromsø Havn 
KF. Areal merket med grått eies av Tromsø kommune.  

 

Figur 17. Illustrerer grunneiere innenfor planområdet.  
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG 
PREMISSER 
3.1  Statlige planretningslinjer som berøres 
 
Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014 
Planretningslinjen skal oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra 
til mer effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster 
og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlig transportformer. Veksten av 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene av 04.09.2009 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Formålet med denne statlige retningslinjen er å sikre at kommunene går 
foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunen og sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og 
virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslippet. 
 
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 
25.03.2011 
Formålet er med disse retningslinjene å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 
langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jf. pbl. 
Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentral 
områder der presset på arealene er stort. Troms inngår i områder med mindre press på arealene; 
og det vil for kommunene være enklere å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er 
stort. Ved større byggetiltak skal det kreves reguleringsplan. Arealbruken på land og sjø bør ses i 
sammenheng, og arealbruken i 100-metersbeltet bør ses i sammenheng med arealbruken i 
områdene innenfor. For by- og tettstedsområdene skal behovet for fortetting og byutvikling tillegges 
vekt. 
 
Rikspolitiske retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 
20.09.1995 
Retningslinjen stiller krav til hvordan barn og unge skal ivaretas i planleggingen. Videre stilles krav 
til fysisk utforming, for å sikre barn og unge mot støy, forurensing, trafikkfare og annen helsefare. 
Det skal i barns nærmiljø finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det 
forutsettes blant annet at arealene er store nok, egner seg for lek og opphold, gir muligheter for 
ulik type lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling 
mellom barn, unge og voksne. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) av 20.12.2016 
Retningslinjen gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med 
støyfølsom bebyggelse som bolig og helseinstitusjoner. 
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Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) av 25.04.2012 
Hensikten med anbefalingene i retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig 
arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir anbefalte 
luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse. Overordnet, langsiktig areal- og transportplanlegging vektlegges, og fortetting i tråd 
med samordnet bolig –, areal- og transportplanlegging vil gjelde foran denne retningslinjen der 
det er avklart i kommuneplan. 
 
EUs vanndirektiv/vannforvaltningsforskriften av 01.01.2007 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen med formål å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannmiljøet og sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. 
 
Naturmangfoldloven av 19.06.2009 
Naturmangfoldloven har som mål å ivareta mangfoldet av naturtyper i deres naturlige 
utbredelsesområde. Loven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter, 
alle kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. // Loven fastsetter mål for 
ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som også skal 
legges til grunn for arealplanlegging etter annet lovverk. Det skal som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 21.06.2013 
Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne, herunder blant annet 
tilgjengelighet og tilrettelegging. Lovens kapittel 3 (§§ 13-17) omhandler krav og plikter knyttet til 
universell utforming og individuell tilrettelegging av offentlige og private virksomheter. 
 
Folkehelseloven med forskrift om miljørettet helsevern av 24.06.2011 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse. Miljørettet helsevern inngår som en del av folkehelselovens kap. 
3. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte 
kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 
miljøfaktorer. 
 

3.2  Regionale planer 
 
Fylkesplan for Troms 2014-2025, vedtatt 14.10.2014 
Fylkesplanens realpolitiske retningslinjene vektlegger sikring av arealressurser på sjø og land som kan 
gi grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Ny planlegging skal 
fokusere på effektiv utnyttelse som gir lavt energi- og transportbehov og hjelpe til mot redusert 
bilavhengighet. Offentlighetens tilgang til strandsonen skal sikres.  

Regional transportplan for Troms 2018-2029, vedtatt 17.10.2017 
Kollektivtransportens andel av den samlede persontransporten i fylket skal øke. All vekst i 
persontransport i Tromsø og Harstad skal tas gjennom gang, sykkel og kollektivtransport.  

Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025, vedtatt 12.06.2018 
En revidering av Fylkesdelsplan for kjøpesenter i Troms (2004). Den regionale planen avgrenser 
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sentrumsområdet i Tromsø i sør til Muségata. Det innebærer at Macktomta og Kulturkvartalet er 
innenfor sentrumsområdet området hvor det tillates etablert detaljhandel med mer enn 3000 m2. 

3.3  Kommunale forutsetninger 
 
Kommuneplanens arealdel 2017-2026, plan ID:0142, vedtatt 29.03.2017 
I kommuneplanens arealdel er bygeområdene innenfor planområdet avsatt til: 

• 1130 – Sentrumsformål, gjelder for store deler av planområdet (brun) 
• 3050 – Park, gjelder for Kunstforeningen og området foran kunstforeningen ned mot 

havna, sjøkanten (grønn) og deler av Sørsjeteen 
• 2001 – Samferdselsanlegg, gjelder for Strandveien mfl. (grå) 
• H220_23 – Gul støysone rundt trafikkerte veier (svart skravur på land) 
• H570_323 – Bevaring av kulturmiljø (svart skravur i sjø) 

 

 
Figur 18. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanen stiller krav til utbyggingsavtaler, utomhusplan, utearealer, kulturminner, 
kulturmiljøer, boligmiljø, grønnstruktur, transport, teknisk infrastruktur, 
støyfaglig utredning, fjernvarme, havstigningsnivå/stormflo, strandsonen, byggegrense fra 
vei, ROS-analyse, rammeplan for vann, avløp og overvann (VAO-rammeplan), grunnundersøkelse, 
rammeplan for offentlige samferdselsanlegg og grønnstruktur (OSG- rammeplan) og sol- og 
skyggestudier. Det stilles krav til maksimalt antall parkeringsplasser for bil samt et minimumskrav for 
sykkelparkering. 
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Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007-2018, plan ID: 143-225, vedtatt: 11.06.2008 
Det pågår i dag et arbeide med en revisjon av sentrumsplanen. For planer og tiltak innenfor området 
for Sentrumsplanen gjelder ikke kommuneplanens bestemmelser med mindre annet uttrykkelig 
fremgår.  
 
Planområdet er avsatt til: 
Bygeområder: 
• Bolig med bevaring av bygning*,(gul B1): Vaktmesterboligen 
• Sentrumsbebyggelse 1 (lys brun S1-2): nordside av Kulturkvartalet: «Sentrumsbebyggelse 
1; Blandet sentrumsformål i nordbyen og i randsonen til boligområdene. Dette er områder 
med et fortettings- og utviklingspotensial for blandet bolig og næringsvirksomhet. I kvartaler 
hvor det planlegges bolig må det legges til rette for åpne gårdsrom for å sikre bokvalitet og 
tilstrekkelig uteareal på bakkeplan.» 
• Sentrumsbebyggelse 2, (mørk brun S2-2, S2-3): sørsiden av Kulturkvartalet og Macktomta 
med bevaring av bygning*: «Sentrumsbebyggelse 2; Blandet sentrumsformål med maksimum 
20 % bolig; i indre sentrumskjerne og i sør.» 
• Friområde/Park (grønn Fr1 og Fr2): på Kunstforeningens områder, Sørtomten og ut mot 
Sørsjeteen med bevaring av bygning* -Kunstforeningen, O9: 
• Offentlig bygg/områder (rødt O7): 
 
* «I nye regulerings- og bebyggelsesplaner skal bygninger definert i denne planen som 
bevaringsverdige bygninger sikres et vern ved at de reguleres til spesialområde bevaring.» 
 

Friområde/park skal tilrettelegges for alle aldersgrupper og barn spesielt. Universell utforming skal 
legges til grunn for planlegging og opparbeiding av friområdet.  

 

Figur 19. Kommunedelplanens arealdel 
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Strategi for uterom, 2016-2030, vedtatt 25.05.2016 
Strategien foreslår lokalisering av ulike byrom og forbindelser i sentrum, med kaipromenaden 
illustrert opparbeidet forbi Mack og fram til Sørsjeteen. Forslaget vektlegger opprettholdelse av 
tilgjengelighet og siktlinjer til sjøen. 

 

Figur 20. Bilde fra Strategi for uterom. Svarte piler viser siktlinjer som ikke bør gjenbygges. 

Transportplan 2008-2019, vedtatt 2007 
Strandvegen skal gis en bymessig utforming med god tilrettelegging for gående, syklende og 
kollektivtransport. I Tromsø sentrum skal det blir færre gater med gjennomgangstrafikk ved at mer 
av denne benytter Sentrumstangenten.  

Tenk Tromsø 
Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal øke framkommeligheten i Tromsø, samtidig 
som byen vokser. Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms 
fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø. Et av tiltakene i prosjektet er å skape 
bedre framkommelighet for bussen langs Strandvegen gjennom å bygge seks nye toveis 
bussholdeplasser i perioden 2019-2023. 

Sykkelstrategi for Tromsø 2016-2026, vedtatt 30.03.2016 
Strandvegen er en del av hovednett for sykkel i Tromsø.  

Gåstrategi for Tromsø 2016-2026, vedtatt 30.03.2016 
Alle gater innenfor planområdet er del av hovednett for gående, unntatt Hjalmar Johansen gate og 
nedre delen av Strandgata. Kaipromenaden fra Sørsjeteen og sørover er definert som en turveg.  
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3.3  Gjeldende regulering 
• Sørtomta: byggeområde industri 
• Sørsjeteen: byggeområde industri 
• Macktomta: byggeområde industri 
• Kulturkvartalet: byggeområde industri 
• Kunstforeningen og parkområdet: offentlig formål, park, allmennyttig formål 

(vaktmesterbolig) 
• Veier: Trafikkareal 

 

Figur 21. Gjeldende regulering i området. Kilde: Planinnsyn Tromsø kommune 

Områdeprogram Sentrum sør – førende prinsipper for regulering og program for utredninger, 
vedtatt 30.03.2011 (sak 0039/11)  
Områdeprogrammet er utarbeidet av Tromsø kommune ved planmyndigheten. Det skal ikke 
videreføres i en områderegulering, men fungere som et felles planprogram for detaljreguleringer i 
området. Programmet beskriver kommunens ambisjoner, utviklingsplaner og utfordringer innenfor 
området.  
 
Av viktige planprinsipper for planområdet:  

- Innerste del av Sørsjeteen ønskes endret fra formål park/friområde til byggeområde 
- Ytterste del av Sørsjeteen skal ikke bebygges ytterligere. Dog ønskes det å kunne erstatte 

eksisterende lyshus med en kunstinstallasjon eller et kunstnerisk hus 
- Det ønskes å forme parkdraget som en kombinasjon av bebyggelse og byrom 
- Det ønskes å etablere en nord-sør gående gangforbindelse gjennom østre Mack-kvartal i 

forlengelse av Strandgata 
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- Kulturminner og kulturhistoriske verdier i deler av Mackeiendommen skal ivaretas og 
synliggjøres 

- Det skal etableres kollektivfelt og sykkelsti i Strandvegen 
 

 
Figur 22. Overordna planprinsipper i sentrum sør fra Områdeprogram sentrum sør 

3.4  Pågående reguleringsarbeider i nærområdet 
 
Det er ikke noe pågående reguleringsarbeider i nærområdet i dag.  
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4. ALTERNATIV-VURDERINGER 
4.1 Metode 
Planforslaget er basert på en lokaliseringsbeslutning for universitetsmuseet og et behov for etterbruk 
og videreutvikling av Mack-bryggeriet med tilhørende områder sør for eksisterende bygg og på 
Sørsjeteen. Det innebærer at det ikke er aktuelt å vurdere alternative lokaliseringer for muséet. 
Alternativvurderinger er likevel aktuell som metode for å belyse lokalisering og utforming av andre 
programmer innenfor planområdet.  

I konsekvensutredningen vil det bli redegjort for hvilke metoder, programmer og hva slags 
datagrunnlag som er brukt for å beskrive virkningene. Eventuelle tekniske eller faglige utfordringer 
ved datainnsamling eller metoder beskrives.  

Oppsummering av virkninger og avbøtende tiltak skal avslutte utredningen og legges til grunn for 
anbefaling av løsning. Vekting av konsekvensene av tiltaket skal i oppsummeringen gjøres i henhold 
til SVV 140 eller tilsvarende. Hvis det er behov for tilleggsutredninger, eller eventuelle 
miljøovervåkningsprogram, skal dette redegjøres for.  

De ulike konsekvensutredningstemaene leveres i hovedsak som separate delutredninger, som 
vedlegg til reguleringsforslaget.  

 

 4.2  Alternativer 
Forskriften om konsekvensutredninger fastsetter ikke konkrete rammer for hvordan 
alternativvurderingen skal gjennomføres, utover at de skal være «relevante og realistiske». 
Hensikten med alternativvurderinger er dels å belyse konsekvensene av tiltaket og underbygge 
beslutningsgrunnlaget for behandling av planforslaget. Anbefalinger fra alternativutredningen for de 
enkelte tema danner grunnlag for valg av et utbyggingsalternativ.  

Det som vil bli vurdert i alternativvurderingene er forskjellige løsninger på utforming og høyder på 
bygninger samt lokaliseringsalternativer innenfor planområdet av enkelte programmer. Areal og 
formål vil i størst mulig grad være sammenlignbare størrelser i de ulike alternativene.  Nedenfor 
følger en gjennomgang av alternativene som foreslås vurdert. 

Utredningsalternativer 
Alternativene er beskrevet og utformet slik at de skal belyse ulike, prinsipielle løsninger for utbygging 
innenfor planområdet. Alternativene vil bli detaljert og visualisert i det videre planarbeid og danne 
grunnlag for konsekvensutredning og regulering av anbefalt alternativ.   

Alle alternativer har som forutsetning at Kulturkvartalet opprettholdes som dagens situasjon, og gis 
reguleringsformål i tråd med dagens bruk. Unntatt 0-alterativet vil alle alternativene innebære en 
opparbeidelse av kaipromenaden og nye byrom. I planforslaget vil også Kunstforeningen og 
vaktmesterboligen reguleres til spesialområde bevaring.   
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Forslagstillers alternativer er tatt ut, og erstattet av alternativer i tråd med formannskapets 
vedtak av 25.06.19, sak 225/19 
0-Alternativ 
- Macktomta videreutvikles i tråd med 

gjeldende plan 
- Sørtomta og Sørsjeteen videreføres iht. 

gjeldende plan som park/offentlig byrom 

 
Figur 23: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel.  

Alternativ 1 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting – museum ca. 20.000 m2 BRA 
og byggehøyder opp til k +30 

- Macktomta videreutvikles i tråd med 
gjeldende plan Sørsjeteen videreføres iht. 
gjeldende plan som park/offentlig byrom 

 
Figur 24: Kartutsnitt hvor Sørtomta (universitetsmuseet) er 
markert med rødt. Macktomta er markert med blått, 
videreutvikles i tråd med gjeldendeplan. 

Alternativ 2 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting -  universitetsmuseum ca. 
20.000 m2 BRA og byggehøyder opp til k 
+30  

- Macktomta bygges ut med sentrumsformål 
opp til 45.000 m2 BRA og byggehøyde opp 
mot kote +42  

- Sørsjeteen bygges ut med sentrumsformål. 
To alternativer:    

o 2a) lav bebyggelse (k+ 15,5)  
o 2b) høy bebyggelse (k+ 42) 

 
Figur 25: Kartutsnitt hvor sørtomta, macktomta og 
sørsjeteen er markert med rødt. 

Alternativ 3 
- Sørtomta utbygget for offentlig eller privat 

tjenesteyting -  universitetsmuseum ca. 
20.000 m2 BRA og byggehøyder opp til k +30  

- Macktomta bygges ut med sentrumsformål 
opptil 45.000 m2 BRA og byggehøyde opp 
mot kote +42  

- Sørsjeteen videreføres iht. gjeldende plan 
som park/offentlig byrom  

- Utfylling i nord bygges ut med 
sentrumsformål. To alternativer:  

o 3a) Lav bebyggelse (k+ 15,5) 
o 3b) høy bebyggelse (k+ 42) 

 
Figur 26: Kartutsnitt hvor Sørtomta, Macktomta og utfylling 
i nord er markert med rødt. 

Figur 1-4 er lagt til av administrasjonen etter formannskapets vedtak 25.06.19.    
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5. BEHOVET FOR UTREDNINGER   
5.1  Antatte vesentlige virkninger 
Det er foreløpig ikke avdekket forhold som vil føre til vesentlige virkninger på verken samfunn, miljø 
eller naturressurser. Dagens situasjon er preget av lav aktivitet, delvis tomme bygg og store 
parkeringsflater og restarealer på sørsiden av Strandvegen. De planlagte tiltakene legger til rette for 
ny arealbruk med høyere arealutnyttelse og en oppgradering av området som er i tråd med 
intensjonene i kommunedelplanen for Tromsø sentrum. Eksisterende parkering på terreng fjernes og 
ny parkering anlegges under terreng med plass til ca. 300 p-plasser. Musègatan forlenges ned til 
kaipromenaden som en bred allmenning, «Musèallmenningen».  

Tiltaket vil kunne føre til negative konsekvenser gjennom økt trafikkbelastning, og økte byggehøyder 
vil kunne ha negative og positive konsekvenser for sol/skygge og lokalklima.  Dette vil være viktige 
temaer å utrede og utvikle best mulige løsninger som reduserer negative virkninger i størst mulig 
grad. Det forventes at tiltakene samlet sett representerer en vesentlig forbedring av det fysiske miljø 
og at nye byrom, kultur-, handel- og servicetilbud vil øke aktiviteten i området og gi en bedre 
tilknytning mellom sentrum og sentrum sør. Ikke minst vil opprusting av kaifront, rivning av 
stengende skur og etablering av ny vegetasjon blir et viktig bidrag for å etablere en attraktiv 
kaipromenade og knytte den til den bakenforliggende by. 

Utredningsplikten og prosjektets størrelse innebærer at det er forhold som bør undersøkes og 
konsekvensene kartlegges – byromsstruktur, trafikale forhold, vindforhold og volumoppbygging av 
bebyggelsen vil ventelig være temaer som bør systematiseres og undersøkes. 

Hoveddel av utredningen som skal drøfte og vise konsekvensene av planforslaget innenfor de gitte 
tema for samfunn, miljø og naturressurser. For de temaene som skal utredes, vil det beskrives hva 
slags datagrunnlag og utredningsmetoder som er anvendt, resultatene vil bli sammenstilt i en tabell 
slik at virkningen av plantiltaket kommer klart fram. Det vil være et eget kapittel som tar for seg 
hvilke avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle ulemper og negative konsekvenser. Tiltak som 
er nødvendige for gjennomføring av prosjektene, skal innarbeides i planforslaget og 
reguleringsbestemmelser. Avslutningsvis skal det redegjøres for tiltakshavers anbefaling og valg av 
løsning. Det dokumenteres i planforslaget med kart og bestemmelser og med illustrasjonsprosjekt og 
utomhusplan som viser prinsipper for planlagt bebyggelse, byrom og trafikkareal.  

5.2  Vurderingstema 
Etter Forskriften om konsekvensutredninger § 5-21 er utredningstemaer vurdert og beskrevet i det 
følgende. 

Aktuelle temaer og problemstillinger som skal utredes vil bli avklart gjennom oppstartsmøtet med 
planmyndighet. Forslag til temaer som skal utredes og belyses for det enkelte alternativet for de 5 
innledende temaene og til sist temaer som vil kunne utredes uavhengig av alternativene (med 
unntak av referansealternativ / 0-alterantiv) hvor konsekvensene og avbøtende tiltak er uavhengig av 
arrondering av volum og arealbruk. 

PLANFAGLIG TEMA 1. BYGNINGSVOLUMENE I ALTERNATIVENE 

Hva skal utredes 
Hva er konsekvensene av de foreslåtte bygningsvolumene i de ulike alternativene relatert til byrom 
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og byform. Konsekvenser for kaipromenaden, sjøfronten og nye byrom (Muséallmenningen) tillegges 
spesiell vekt.  

Hvilke følger har høyde og utforming for lokalklima, visuelle forhold og byform innenfor det gitte 
arealet og funksjonssammensetningen. Konsekvensene undersøkes både på «bygulvsnivå» for 
byrommenes romlige og bruksmessige kvaliteter, og for virkning i bybildet med silhuett- og 
fjernvirkning.  

Grunnlag for vurdering  
Illustrasjoner av utformingskonsept, 3D modell og analyse av eksisterende situasjon. 

Dokumentasjon 
3D-illustrasjoner av foreslåtte bygningsvolum i sammenheng med eksisterende omgivelser. 

Perspektiver fra ulike ståsteder 

Beregning av vind / lokalklima  

Sol- og skyggestudier basert på 3D-modell og fastsatte tidspunkt. 

 

PLANFAGLIG TEMA 2. GRØNTSTRUKTUR OG LANDSKAPSKVALITETER  

Hva skal utredes 
Hva vil konsekvensen av bebyggelsen i de ulike alternativene spille for eksisterende park, ny 
grøntstruktur i forbindelse med bebyggelse, kaipromenade, eksisterende og nye byrom?  

Hva er konsekvensene ved alternativenes arealbruk for arealer til vegetasjon, installasjoner og 
områder for fysisk aktivitet, lek og opphold?  

Hva er konsekvensene av alternativenes løsninger for tilgjengelighet og trygge forbindelser for ulike 
trafikant- og aldersgrupper?  

Grunnlag for vurdering 
Plan av uteområders utforming / landskapsplan og 3D modell. 

Dokumentasjon 
Beskrivelse av grøntstruktur og landskapsutforming i planområdet med spesiell vekt på vurdering av 
sammenheng mellom Kunstforeningsparken og kaipromenaden.  

Beskrivelse av utforming, materialitet og vegetasjon i uteområder og vurderingen av 
identitetsskaperne og helhetlig virkning for planområdet.  

Beskrivelse og vurdering av omfang og kvalitet på arealer for ulike formål og aldersgrupper, spesielt 
kvaliteter for opphold og lek   

Dokumentasjon av fotgjengerbevegelser og trafikk.  

3D-illustrasjoner av byrom og uteområder sett fra øyehøyde.  
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PLANFAGLIG TEMA 3: KLIMATISKE FORHOLD I DE ULIKE ALTERNATIVENE 

Hva skal utredes  
Konsekvenser for lokalklimaet ved de foreslåtte utbygningene i de ulike alternativene innenfor 
området. Spesiell vekt på virkningene for fremherskende vindretninger i sommer- og vinterhalvår.  
Konsekvenser for solforhold på bakkeplan og utearealer på tak ved de ulike utbyggingsalternativene.  

Grunnlag for vurdering 
3D modell av alternativene og data for vindforhold og solhøyder til de angitte tider.  

Dokumentasjon  
Visualiseringer i 3D og plan av beregnede vindbelastninger/vindforhold i de ulike alternativene. 

Planer som viser solforhold 20. april og 20. august kl. 09:00, 12:00, 15:00 og 18:00   

 

PLANFAGLIG TEMA 5: TRAFIKK  

Hva skal utredes 
De ulike alternativers konsekvenser for trafikkforholdene i området. Det skal utredes hvilke følger de 
foreslåtte programmene vil ha for generering av trafikk, hvilke følger dette har for omgivende 
trafikksystem og det skal utredes hvilke konsekvenser foreslåtte alternativer har for 
bevegelsesmønster for fotgjengere og syklister i området. Det skal også utredes konsekvenser av de 
ulike alternativene for løsning av vare- og busstrafikk i området.  

Grunnlag for vurdering 
Trafikktellinger/registreringer av eksisterende situasjon og beskrivelse av foreliggende planer. 
Utomhusplan og bebyggelsens innganger/atkomster.  

Dokumentasjon  
Oversikt over forventet trafikkmengde i de ulike alternativene 

Beskrivelse av kapasitet i kryss / atkomstveien 

Analyser og beskrivelse av bevegelsesmønstre for fotgjengere og syklister i området 

Beskrivelse av kollektivtilgjengelighet / holdeplasser 

Beskrivelse av turistbussbetjening av området  

Beskrivelse og dokumentasjon av omfang og kjøremønster for vare-/nyttetrafikk til ulike programmer 
i de ulike alternativene  

 

Undertema: Strandvegen kollektivtrafikk og sykkel (tema for Kommunens trafikkavdeling) 

Hva skal utredes 
Konsekvenser av hvordan kollektivfelt mot nord på sørsiden av lyskryss kan utformes. Hvordan 
sykkelfelt kan løses i Strandvegen, spesielt ved holdeplasser. Lokalisering av holdeplasser i 
planområdet. Hvordan vil gatesnitt i Strandvegen og lyskryss kunne utformes. 

Grunnlag for vurdering 
Forslag til løsning i plantegninger og tverrsnitt.  
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Dokumentasjon 
Konsekvenser for kapasitet i kryss/avvikling og trafikksikkerhet ved ulike løsninger.  

 

PLANFAGLIG TEMA 7: STØY 

Hva skal utredes 
Konsekvenser ved utbyggingen for støy til omgivelsene, spesielt eksisterende park. Konsekvenser av 
trafikk i Strandvegen og båttrafikk for uteområder og foreslått boligbebyggelse. 

Grunnlag for vurdering 
3D modell av volumer i ulike alternativer og data for trafikk, bruk av arealer ved kaien.  

Dokumentasjon 
Rapport og støykart. 
 

PLANFAGLIG TEMA 8: GRUNNFORURENSING 

Hva skal utredes 
Beskaffenhet av løsmasser i planområdet og betydning for utbyggingen. 

Grunnlag for vurdering 
Eksisterende geotekniske rapporter, eventuelt supplert med nye data. 

Dokumentasjon 
Rapport med dokumentasjon av undersøkelser av grunnen og eventuelle funn av forurensede 
masser.  

PLANFAGLIG TEMA 9: KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Hva skal utredes 
Alternativenes utbyggingsvolums konsekvenser for kulturmiljø og bevaringsverdige bygg innenfor 
planområdet, samt Sørsjeteen. 

Grunnlag for vurdering 
Eksisterende situasjon beskrevet med kartvisning, herunder historiske kart, siktlinjer og forbindelser, 
arkitektonisk kvaliteter og historisk betydning.  

Dokumentasjon 
Romlige og visuelle konsekvenser av de ulike alternativenes bebyggelse for kulturmiljø beskrevet og 
illustrert gjennom 3D-volumsammenstilling, fotomontasjer/perspektiver og illustrasjon av siktlinjer. 

 

PLANFAGLIG TEMA 10: UTFYLLING I SJØ 

Utbyggingsareal etablert på utfylling i sjø nord for Sørsjeteen.  

Oppdatering av deler av tidligere utredning «Tromsø Sentrum Sør Utfylling i sjø og sjørelatert 
arealbruk» datert 2011.07.04.  
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ROS-ANALYSE / BREDSKAP OG ULYKKESRISIKO 

Stigning av havnivå 

Sikring av havnefronten 

Sikring av trafikkområder 

Håndtering av grunnforurensing 

Påvirkning på naturmangfold 

 

OPPSUMMERING MED AVVEINING AV VIRKNINGER  
Det utarbeides en tabellarisk fremstilling av positive og negative virkninger av de ulike alternativene 
for de ulike utredningsteamene. 
  

AVBØTENDE TILTAK OG TILLEGSUTREDNINGER  
Det utarbeides forslag til avbøtende tiltak for de negative konsekvensene som utredningen har påvist 
ved planforslagets alternativer. Spesielt for lokalklima/vind og trafikk/byrom vil dette gjennomføres 
en studie av løsninger i samarbeide mellom arkitekt/landskapsarkitekt og tekniske konsulenter.  
 

VALG AV LØSNING  
Avslutningsvis vil forslagsstiller oppsummere resultatet av konsekvensutredningen og på grunnlag av 
en helhetlig vurdering anbefale et alternativ for videre planprosess.  
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6. TEMAER SOM BELYSES I 
PLANBESKRIVELSEN 
 

6.1 Vurderingstemaer 
Tabell med forslag på vurderingstemaer utover de planfaglige temaer i kapitel 5.2. Listen er ikke 
uttømmende.  

Tema Utredning Presentasjon 
Virksomheter Kartlegging over eksisterende og 

planlagt virksomhet 
Diagrammer 

Avgrensing Planområdet og influensområdet  
Næringsliv og 
sysselsetting 

Antall sysselsatte. Konsekvenser for 
handel i sentrum. 

Utredning 

Universell utforming Tilrettelegging område, bygg, anlegg Kartillustrasjoner og 
beskrivelse i tekst 

Havstigning Forventet havstigning beskrives 
utefra eksisterende undersøkninger 
og kilder.  

Illustrasjoner 
Beskrivning avbøtende 
tiltak.  

Vann og avløp Kommunalteknisk infrastruktur 
beskrives 

VAO-rammeplan 

Avfallshåndtering Håndtering av avfall i anleggsperiode 
og ved ferdig utbygging 

VAO-rammeplan 

Snøhåndtering Håndtering av snø beskrives og 
illustreres 

VAO-rammeplan 

Grunnundersøkelse Sikre byggegrunn Oppdatering og 
sammenstilling av 
eksisterende og nye 
grunnundersøkelser  

 

6.2  Særskilte utredninger 
Tema og plandokumenter etter kommunens veileder eller avtale med kommunen i oppstartmøtet.  

- Rammeplan for vann, avløp og overvann (VAO-rammeplan) 
- Rammeplan for offentlige samferdselsanlegg og grønnstruktur (OSG- rammeplan) 
- Sol- og skyggestudie 20. april og 20. august kl. 09:00, 12:00, 15:00 og 18:00  
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7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 
7.1  Planprosess 

Milepæl dato 
Planinitiativ innsendt til Tromsø kommune  2018.12.17 
Nabomøte  2019.01.17 
Oppstartsmøte  
Varsel av oppstart og høring av planprogram (8 uker)  
Merknadsfrist  
Fastsetting av planprogram (maks 10 uker etter høringsfrist)  
Informasjonsmøte om planforslag i forkant av høringsperioden  
Høring av planforslag (6 uker)  
Merknadsbehandling  
2. gangsbehandling og endelig vedtak av reguleringsplan  

 

7.2  Medvirkning 
Nabomøte er avholdt 17.01.2019. 

Offentlig informasjonsmøte – vil bli avholdt i forbindelse med høring av planprogrammet 

Møter med planmyndighetene er avholdt etter innsendelse av planinitiativ og i forberedelse av 
planprogram.  



Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø

www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

TROMSØ KOMMUNE
Byutvikling
Rådhuset, Pb. 6900
NO - 9299 TROMSØ

Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte : Dato:
19 / 259 - 3659 / 19 L13 40832/19

18/10113
RTH /
randi.thorring@tromso.havn.no

23.08.2019

PLAN 1911 - DETALJREGULERI NGSPLAN UNIVERSITETSMUSEUM, MACK ØST,
SØRSJETEEN M.M. PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Vi viser til brev av 1.7.19.

Det varsles om planstar t for detaljregulering av nytt Universitetsmuseum, Mack - kvartalet,
Sørjetéen og K unstforeningen.

T romsø Havn KF er positive til en utvikling innenfor planområdet.

Temaer som foreslås konsekvensutredet i planprogrammet er bygningsvolumer,
grøntstruktur og landskapskvaliteter, klimatiske forhold, trafikk, grunnforurensing,
kulturminner og kulturmiljø, utfylling i sjø og ROS - analyse.

Tromsø Havn KF ønsker med dette å redegjøre for vår virksomhet og våre interesser og
komme med våre merknader på dette stadiet av planarbeidet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at deler av planområdet er i kommunens sjøområde
hvor Tromsø Havn KF er forvaltningsmyndighet. Planlagte tiltak innenfor planområdet som
krever tillatelse etter havne - og farvannsloven må derfor ha tillatelse fra kommunen ved
Tromsø Havn KF.

Generelle kommentarer
Tiltaket berører i stor grad T romsø Havns havnerelat erte aktiviteter på land og sjø ved
søndre jeté, kai 2, kai 3 og havneterminalen på Prostneset.

Planprogrammet definerer de ulike utbyggingsalternativene som skal ligge til grunn for
utredningene.

Tromsø Havn har i dag en havneaktiv itet i området som skal videreutvikle s . Også for
fremtidig bruk av kaia ved sørjetéen må det være en fri og uhindret adkomst til hele kaien,
herunder at området er åpent for allmenn skipstrafikk.

Det aktuelle sjøområdet benyttes i dag som manøvreringsområ de for hurtigbåter og andre
båter som skal inn til havneterminalen , samt kai 2 og kai 3. De ulike fartøyer har ulik
manøvreringsbehov og det må tas høyde for at de båter som i dag benytter området også i
fremtiden kan seile inn i dette farvannet. I tillegg må det tas høyde for at det kan komme
både større og flere hurtigbåter i samtidighet.
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I forslagsstillers utbyggingsalternativ 2 vurderes både bebyggelse på sørjetéen og utfylling i 
front av Macktomta. 
Administrasjonen legger i sitt utbyggingsalternativ 3 opp til at bebyggelse på utfyllingen i 
front av Macktomta skal vurderes uten bebyggelse på sørjetéen. 
 
Alternativ 3 vil beslaglegge et større sjøareal enn alternativ 2 og vil sådan være det 
alternativ som må utredes med særlig henblikk på havnas interesser.  
 
Av hensyn til trafikkavviklinga i sjø må det foretas en nærmere utredning av konsekvensene 
av alternativ 3 for den maritime næringen og næringsutvikling generelt ved å stenge dette 
området for skipstrafikk. 
 
Det vil være behov for å se hele planen i sammenheng for å ivareta næringslivets 
interesser.  
 
Adkomstrett til sørjetéen 
Tromsø Havns atkomst til sørjetéen i dag er sikret gjennom tinglyst rettighetserklæring.  
Det er tatt inn i erklæringen kommunestyrets vedtak i sak nr. 56/96 om at 
atkomstrettighetene også skal gjelde utbyggingstiltak og derav ny-etableringer.  
I samsvar med tinglyst rettighetserklæring skal det sikres en fri biladkomst til sørjetéen 
med minimum 5 m bredde og akseltrykk inntil 10 tonn. Videre skal det anlegges snuplass i 
tilknytning til vegen. 
 
For å sikre biladkomst i samsvar med erklæring må det tas inn bestemmelser som sikrer 
havnas rettmessig atkomst.  
 
Vi ber om en nærmere utredning i forhold til om utbygging av Mack kvartalet vil være til 
hinder for sikker og uhindret adkomst til sørjetéen og hvilke konsekvenser alternativ 2 og 3 
får for havnas kaier og de tilstøtende sjøområder. 
 
Behov for utredninger 
I tillegg til de behovene som er nevnt i planprogrammet ber vi om ytterligere utredninger 
innenfor følgende tema: 
 
Planfaglig tema 1. Bygningsvolumene i alternativene 
Det bør også utredes mulige konsekvenser for eventuelle vindtunneler og annen påvirkning 
på innseiling, liggeforhold m.m. for fartøy i Sørhavna og ved Havneterminalen som følge av 
bygningsvolumene.   
 
Planfaglig tema 3. Klimatiske forhold i de ulike alternativene 
Konsekvenser for strømforholdene i havnebassenget ved utfylling i sjø (alternativ 2 og 3) 
må utredes.  
 
Planfaglig tema 5. Trafikk 
Ved utredning av trafikkforholdene i området må det også hensyntas at det skal være en fri 
og åpen adkomst til Sørjetéen. (Se avsnitt om adkomstrett) 
I tillegg bør trafikkforholdene i området ved Nerstranda, The Edge og Havneterminalen 
utredes. Dette gjelder også fra sjøsiden.  
 
Planfaglig tema 10. Utfylling i sjø 
I tillegg til oppdatering av tidligere utredning «Tromsø Sentrum Sør Utfylling i sjø og 
sjørelatert arealbruk» datert 2011.07.04 bør det foretas en konsekvensanalyse av 
strømforholdene ved utfylling i sjø både for Sørhavna, Havneterminalen og sundet.  
 
Utvikling av Sørhavna 
Tromsø Havn KF ønsker å utvikle dette sentrumsområdet. Vi ser et økende behov for tilbud 
til charterfartøy og fritidsbåter, samt mindre båter generelt. Reiselivsnæringen i Tromsø er i 
vekst og Tromsø kommune/Tromsø Havn må også være med på å legge til rette for denne 
næringa. Mulighetsrommet i denne delen av byen må utredes nærmere.  
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Oppsummering   
I forhold til områdets beliggenhet vil det være naturlig at fokus på området er 
havnerelatert. Dette bør knyttes opp mot havnas behov i dag og framtidige utvikling. Vi ser 
det som naturlig at Tromsø Havn KF blir sentral i det videre planarbeidet. 
 
Tromsø Havn KF vil utvikle havnas eiendommer på sørjetéen. Eksisterende kai vil også i 
fremtiden bli benyttet. 
 
Bygningen som er oppført på jetéen vil bli omdannet og det er vår klare målsetting at det 
også i fremtiden vil være bygg på tomta. Tromsø Havn er interessert i å drøfte alternativ 
bruk.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Jørn-Even Hanssen 
havnedirektør  Randi Thørring 

Ass.havnedirektør 
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PROSTNESET HAVNETERMINAL - LEIETAKERTILPASNING NY LEIETAKER 

 

 

Saksbehandler:  Elisabet Arnesen Arkiv: L61 &47  

Arkivsaksnr.: 19/360   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019 

 

 
Bakgrunn: 
Tiger Næringseiendom har sammen med Tromsø Havn tett dialog med en aktør som er 
aktuell for det store lokalet i 2.etg i havneterminalen, og dersom man kommer til enighet 
om betingelser er signering av kontrakt nært forestående. 
 
Den aktuelle aktøren er en godt kjent merkevare og vil kunne tilby havneterminalen og 
området mye. Blant annet vil det definitivt øke gjennomstrømmingen av besøkende til 
terminalen slik at øvrige leietakere også gagnes, og dette vil igjen øke attraktiviteten på 
havneterminalen slik at gjenstående ledige lokaler blir lettere å leie ut. I tillegg vil det ha 
en positiv innvirkning på omdømmet til havneterminalen at et lokale som lenge har stått 
tomt endelig er utleid.  
 
Også økonomisk vil leieforholdet være av vesentlig betydning for havneterminalen, for 
eksempel at de økte leieinntekter dekker inn en større del av finanskostnadene. 
Leieforholdet medfører også at felleskostnader for lokalet dekkes av leietaker og ikke av 
huseier, slik som i dag når lokalet står tomt. I tillegg vil Tromsø Havn kunne søke om 
tilbakegående avgiftsoppgjør til Skatt nord for ikke fradragsført merverdiavgift på 
hovedinvesteringen, og som da vil ha en likviditetsmessig betydning. 
 
Lokalet har vindusfasade mot sør og øst, mot sundet, og er ca. 754 kvm inkludert 
fellesarealer. Per i dag er ferdigstillelsesgraden relativt lav, noe som tilsier at det kreves 
en del investeringer for å etablere drift i lokalet, uavhengig av type leietaker.  
 
Drøfting: 
Kostnader knyttet til leietakertilpasninger er i utgangspunktet leietakers kostnad, men en 
forutsetning for at interessert aktør går videre i forhandlinger om leiekontrakt er at 
Tromsø Havn deltar i investeringen med nødvendige leietakertilpasninger. Tromsø Havns 
andel vil være begrenset oppad til 10 mill.kroner. Beløp er eksklusive merverdiavgift. 
 
Det settes som krav at investeringene som Tromsø Havn dekker er faste installasjoner; 
verdier som vil gjenstå etter endt leieforhold. Eksempelvis brannalarmanlegg, sprinkling, 
vegger, himling, vann og avløp, og elektrisitet.  
 
Investeringsbeløpet tilbakebetales igjennom husleien som et tillegg til grunnprisen for 
lokalet, fordelt på 20 år som er den tilbudte varigheten av leiekontrakten, og 
leiekontrakten vil ta høyde for risiko både ved garantistillelse fra leietaker samt 
utkjøpsklausul av investeringsbeløp i tilfelle tidligere utflytting av leietaker. 
 
Forutsetninger: 
Kontrakt med leietaker må være signert før det iverksettes leietakertilpasninger. 
 
I forbindelse med kvartalsrapportering økonomi og resultat for Prostneset havneterminal 
vil Tromsø Havn belyse de økonomiske konsekvensene ved at lokalet blir leid ut. Ny 
rapportering vil legges frem for havnestyret til møtet i november d.å. 
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Innstilling: 
Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverksettes: 

1. Signert kontrakt med leietaker 
 
Gitt ovennevnte forutsetning vedtar havnestyret følgende: 

1. Budsjettramme for tiltaket begrenset oppad til 10 mill.kroner (eksklusive 
merverdiavgift) 

Finansering dekkes ved bruk av fond 
 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER  FOR 2020  TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Jørn-Even Hanssen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 19/318   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/19 Tromsø Havnestyre 26.09.2019 

50/19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019 

54/19 Tromsø Havnestyre 31.10.2019 

 

 
 
Innledning:  
Tromsø Havn KF har oppgaver innen tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen 
offentlig forvaltning. Ny Havne- og farvannslov fra 1. januar 2020 med tilhørende 
forskrifter, medfører noen endringer i både forretningsbetingelsene og priser.  
Administrasjonen gjør havnestyret oppmerksom på at forskrifter og overgangsregler per 
dato ikke er avklart slik at det kan bli behov for ytterligere tilpasninger.   
 
Drøftingen nedenfor redegjør for de konkrete endringene. Havnedirektøren finner det ikke 
nødvendig at priser og forretningsbetingelser for 2020 legges ut til høring da forslaget 
ikke inneholder vesentlige endringer med hensyn til prisjusteringer og endring i tekst, jfr. 
Forvaltningslovens paragraf 37.   
 
Drøfting: 
Havnedirektøren foreslår at satsene i prislisten for 2020 i hovedsak justeres for å dekke 
prisstigningen, belaste bruker for reelt beslag av kai- og bakareal, samt den generelle 
kostnadsutviklingen. For enkelte segment foreslås en noe høyere økning. Øvrige tjenester 
som ikke dekkes av lovverk, er knyttet til forretningsdrift og pris baseres derfor på 
markedsmessige forhold. 
De konkrete endringene som foreslås er følgende:  
 Oppdatering iht. ny Havne- og farvannslov, referanser etc. 
 Kapittelinndelingen er endret slik at forretningsbetingelsene og prisboken bedre 

samsvarer med hverandre. 
 Punktet om farvannsavgift (tidligere anløpsavgift) består for å synliggjøre at vi betaler 

tilbake til næringen, iht. pålegg fra Kystverket. 
 Passasjervederlag er tatt ut da denne ikke benyttes.  
 ISPS-gebyr endrer navn til sikringsvederlag. 
 Definisjoner og forskjeller mellom vederlag, gebyr og avgift er tydeligere presisert.  
 
Iht. vedtaket havnestyret gjorde under sak 46/19 i møtet 26. september iverksettes også 
følgende endringer: 
 Man beholder klasseinndelingen for kaivederlag, men justerer vederlagets størrelse 

for cruiseskip (opp) og for klassen øvrige skip (lasteskip ned). 
 Prisen for cruiseskip generelt økes utover konsumprisindeks for å få en mer riktig pris 

mht. reell slitasje og beslag de gjør av viktige kai- og bakareal.  
 Det innføres eget kapittel der det fremgår at det faktureres et påslag eller gis rabatt 

på kaivederlag og sikringsvederlag ut fra cruisefartøyenes EPI-skåre. 
 Det innføres et felles regulativ for alle skip opp mot farvannsavgiften (ingen 

klasseinndeling) 
 Kystruteregulativet tas bort og man inngår direkte avtale med rederiene. Tilsvarende 

fastavtaler kan vurderes innført for andre skip med høy besøksfrekvens (for eksempel 
hurtigbåtene til Troms Fylkestrafikk og båter i linjefart) 

 



  Sak 54/19 

 

 Side 3 av 3   

 

 
Vedlegg:  
Forretningsbetingelser 2020 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø 
Havn KF.  
Priser 2020 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i 
forretningsbetingelser og priser for 2020 som blir gjeldende fra 1. januar 2020. 
Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og 
forretningsbetingelsene.  

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 



 

 

 

 

Priser 2020 
 

for bruk av infrastruktur og tjenester  

som tilbys av Tromsø Havn KF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjelder fra 1. januar 2020 
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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. 

Priser er fastsatt av Tromsø Havn ved Tromsø Havnestyre 

 

2. 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 

7 110,00 

Beskrivelse 1B Tiltak som enkel flytebrygge 4 977,00 

Beskrivelse 2 
Tiltak som i tillegg til saksbehandling 

krever befaring  
9 247,00 

Beskrivelse 3 Forhåndskonferanse, gebyr  2 135,00 

Oppfølging av 

tiltak 

For oppfølging av tiltak som utføres i 

strid med tillatelsen skal det betales 

gebyr etter medgått tid 

Minstesats 4 270,00 

 

3.EPI – Environmental Port Index  
 
Tromsø Havn fakturerer cruiseanløp med påslag/rabatt av kaivederlaget og 

sikringsvederlaget ut fra EPI-score. 

EPI er innført for å gi et økonomisk incentiv til bærekraftig og miljøvennlig cruisedrift, og 

for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med forurensende skip.  

EPI registreres av skipet/agent via portal til DNV GL innen 72 timer etter avgang. Ved 

ikke rapportert EPI beregnes vederlaget ut fra at poengsummen er 0 – null. 

EPI-score Klassifisering Rabatt / påslag 

>80 % A -10 % 

>50 % – 80 % B -3 % 

>25 % - 50% C 3 % 

>10 % - 25% D 5 % 

>1 % - 10% E 10 % 

0 % / ikke rapportert  50 % 
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4. Bruk av maritim infrastruktur 
  

4.1 Farvannsavgift (tidligere anløpsavgift) 

 

Minsteavgift per anløp kr 327,00. Se også punkt 4.2 om kaivederlag. 

Farvannsavgift beregnes kun ut fra bruttotonn (BT). 

 

For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller 

mer innvilges 20 prosent rabatt på farvannsavgift. Rabatten gis kun for anløp innenfor 

ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen framgår av anløpsmelding. 

Tromsø Havn er av Kystverket pålagt å sette denne avgiften til kr. 0, frem til for meget 

innkrevet avgift er tilbakebetalt brukerne. Rent praktisk vil derfor fartøy som anløper 

kaier i kommunens sjøområde ikke bli belastet Farvannsavgift i 2020. Dette vil 

fremkomme ved at farvannsavgiften settes til kr. 0 i faktura som sendes fra Tromsø 

Havn.  

4.2 Kaivederlag 

 

Minstepris kaivederlag per døgn 

 

Pristype Fartøystype Pris 

Minstepris fartøy Fartøyer under 15 meter 320,00 

Minstepris fartøy Fartøyer mellom 15-30 meter 400,00 

Minstepris fartøy Fartøyer over 30 meter 700,00 

 

Kaivederlag beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT). Den differensieres ut i fra 

forskjellige fartøystyper.  

Beregning av pris, se priskalkulator på nettsiden til Tromsø Havn KF: 

https://www.tromso.havn.no/tjenester/skjema-og-priser/ 

 

For cruiseskip gis det 50% rabatt på kaivederlaget for døgn nr 2 (fra 24-48 timers 

liggetid). Dersom liggetid mer enn 2 døgn faktureres påfølgende døgn med fullt 

kaivederlag. 

 

 

4.3Vederlag for ankring på reden 

 

Beskrivelse Pris 

Fartøy som ankrer på reden 831,00 per døgn 

Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller 

andre konstruksjoner 

 

Vederlagets størrelse fastsettes ut 

fra oppdragets art og omfang 
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4.4Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger 

 

Flytebrygger gjestehavna 

 

Beskrivelse Pris 

Kaivederlag inklusiv strøm, vann og avfall betalt via applikasjon 

Gjelder kun for fritidsfartøy 

287,00 

Kaivederlag inklusiv strøm, vann og avfall betalt via automat 

Gjelder kun fritidsfartøy inntil 15 meters lengde 

340,00 

Kortidsligge inntil 3 timer, kun tilgjengelig via applikasjon 

Gjelder kun fritidsfartøy  

56,00 

Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 1-2 måneder 

20 % rabatt. Gjelder kun fritidsfartøy inntil 15 meters lengde 

256,00 

Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 2-5 måneder 

40 % rabatt. Gjelder kun fritidsfartøy inntil 15 meters lengde 

192,00 

Langtidsleie (vinteropplag dekker ikke strøm) over 5 måneder 

60 % rabatt. Gjelder kun fritidsfartøy inntil 15 meters lengde 

128,00 

Langtidsleie (vinteropplag dekker ikke strøm) over 5 måneder 

20 % rabatt. Gjelder kun fritidsfartøy med lengde mellom 15 og 

20 meter 

320,00 

Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for 

fartøy under 10 meters lengde og/eller 3,5 meters bredde 50 % 

rabatt.  

160,00 

Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for 

fartøy med lengde mellom 10 - 15 meter 40 % rabatt. 

192,00 

Langtidsleie ved marina sør/charterbryggen over 5 måneder for 

fartøy over 15 meter 40 % rabatt 

240,00 

Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende 

per anløp/dag pr båt. 

7 500,00 

Fartøy som driver sesongbasert passasjertrafikk per sesong   

15. mai til 15. september. Gjelder kun av- og påstigning ved 

gjestebryggen for fartøy under 15 meters lengde 

8 073,00 

 

Småbåtplasser ved Nordsjeteen og Nansenplass 

 

Båsens 

bredde 
Pris per år 

Båsens 

bredde 
Pris per år 

Strøm 

Pris per KWT 

2,5 meter 6 474 4,5 meter 11 655 2,12 

3,0 meter 7 769 5,0 meter 12 330 2,12 

3,5 meter 9 062 5,5 meter 13 559 2,12 

4,0 meter 10 359 6,0 meter 14 775 2,12 

 
Langside 

brygge 5 
 18 272 2,12 
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4.5 Avfallsgebyr 
 

Beskrivelse Pris 

Administrasjonsgebyr per bestilling og tømming uansett type 

fartøy og avfall. (i tillegg kommer faktiske kostnader) 
676,00 

Gebyr for sortert og usortert avfall per bruttotonn 0,39 

Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall 88,00 

Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall 999,00 

Charterbåter med Tromsø som basehavn per år 1 678,00 

Vederlag ved gjensatt avfall eller gjenstander på kai uten at 

dette avtales med havnevakta før avgang. (i tillegg kommer 

faktiske kostander med fjerning av avfallet/gjenstandene) 

6 000,00 

 

4.6 Sikringsvederlag 

 

Beskrivelse Pris 

Ved anløp av ISPS-godkjent kai: prosent av fartøyets 

kaivederlag  
30 % 

Cruiseskip, per passasjer  22,50 

Vederlag dersom ISPS-sertifisert skip ankommer fra en 

ikke-ISPS-sertifisert kai 
5 000,00 

 

 

Anløp til ISPS-godkjent kai 

Sikringsvederlaget er beregnet til 30 prosent av kaivederlaget per døgn. I tillegg kommer 

eventuelle faktiske kostnader for vakthold. 

 

Cruise 

Cruiseskip betaler sikringsvederlag per passasjer. Cruiseskip som har passasjerbytte 

betaler for både på- og avstigende passasjerer. I tilfeller der sikringsvederlaget per 

passasjer samlet beløper seg til under kr 1 000,- pr time liggetid for skipet, betales 

sikringsvederlaget som for øvrige 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 sikringsvederlag i henhold til 

prislisten.  I en situasjon der sikringsnivået økes, må fartøyet dekke eventuelle ekstra 

kostnader i forhold til tiltak for anløpet.   
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4.7Varevederlag 

 

Varetype Pris 

Container 20-25 fot   244,70 per stk. 

Container 40 fot  475,00 per stk. 

  

Partilaster over 500 tonn  16,70 per tonn 

Partilaster mellom 300 – 499 tonn   19,30 per tonn 

  

Biler, busser, campingvogner og båter under 14 fot  122,90 per stk. 

Busser, campingvogner og båter over 14 fot  204,00 per stk. 

Husseksjoner inntil 9 meter (20 - 29 fot)   270,50 per stk. 

Husseksjoner over 9 meter (over 30 fot)   475,30 per stk. 

  

Fisk og fiskeprodukter 16,70 per tonn  

Betongelement (teglstein, takstein, andre bearbeidede 

bygningsmaterialer, sement, kalk m.m.) 

 19,30 per tonn 

Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel, stein, skifer, 

asfalt m.m.) 

  19,30 per tonn 

Trelast  16,70 per tonn 

  

Alle varer som er spesifisert nedenfor:   32,30 per tonn 

Korn  

Poteter, friske eller fryste grønnsaker og frisk frukt  

Levende dyr og sukkerroer  

Tre og kork  

Tekstiler, tekstilavfall og andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse 

 

Næringsmidler og for, unntatt fisk  

Oljefrø og oljeholdige frukter, fett  

Fast mineralsk brensel  

Råolje  

Petroleumsprodukter  

Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner  

Ikke-jernholdige mineraler og avfall  

Råvarer og halvfabrikata av metall  

Natur- og kunstgjødsel  

Kjemiske kullprodukter, tjære  

Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære  

Cellulose og papiravfall  

Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportmateriell, motorer, 

redskap og elektriske artikler (defineres etter vekt) 

 

Bearbeidede varer av metall  

Glass, glassvarer og keramiske produkter  

Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy og diverse bearbeidede varer  

Diverse varer  

Uspesifiserte varer (ukjent vare)  
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5.Bruk av landbasert infrastruktur 
 

5.1 Vederlag for landbasert transport 

 

Terminalvederlag 

Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell pkt. 3.4 varevederlag). 

 

Vognvederlag 

 

Regulativ Pris 

Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn på 

fastordning (per døgn)* 

97,00 

Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten 

fastordning (per døgn) 

129,00 

Parkering utenfor festeområdet (per døgn) 145,00 

Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på 

fastordning (per døgn)* 

228,00 

Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten 

fastordning (per døgn) 

303,00 

Kjøretøy på fastavtale over 7,5 tonn (per døgn)** 156,00 

Kjøretøy på fastavtale under 7,5 tonn (per døgn)** 129,00 

Busser som kjører passasjerer/turister. Gjelder kun av- og 

påstigning (per døgn) 

250,00 

Særskilte avtaler per år/per bil 12 205,00 

Sikringsgebyr ved innkjøring til sikrede områder (kommer i 

tillegg til ovenstående vederlag) 
33,00 

 

*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 

 

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 % 
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5.2Vederlag for leie av areal 

 

Avtalt leie av kai- og bakareal gjelder normalt for inntil 4 uker.  For leie utover 4 uker 

gjøres det en vurdering på om det skal inngås egne leieavtaler.  

 

Beskrivelse Pris 

For avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn) 3,90 

For ikke avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 per døgn) 15,80 

Utleie av Tromsø Havns areal, lager og kontor Egne leieavtaler 

 

5.3Vederlag for adgang til sikrede områder 

 

Beskrivelse Pris 

Utstedelsesgebyr for ID kort 337,00 

Årlig leie for ID kort 173,00 

Årsgebyr LPR (License Plate Recognition) 186,00 

Registreringsgebyr LPR (makspris 5 stk. per bestilling) 166,00 

 

5.4 Vederlag eksterne kran- og maskinoperatører 

 

Beskrivelse Pris 

Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time 360,00 

Maks pris per døgn, tilsvarende 10 timer  3 600,00  

Bruk av bil med kran hvis en laster/losser eget kjøretøy 
Samme satser som for 

biler over 7,5 tonn 

All annen bruk av bil med kran per time 360,00 

Bruk av øvrige maskiner på Tromsø Havns områder per 

time (gjelder ikke faste terminaloperatører) 
221,00 

Maks pris per døgn tilsvarende 10 timer 2 210,00 

 

Det skal varsles til Tromsø Havn KF ved havnevakta ved start og sluttført arbeid.  
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6. Tjenester 

6.1Generelt for alle 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 

 Ingen kjøretøy, maskiner eller båter leies ut uten operatør/fører og prisene 

oppgitt er inkludert operatør/fører  

 Tjenester som Tromsø Havn kan levere skal i utgangspunktet bestilles hos oss. 

Unntaket er faste terminaloperatører for egne operasjoner. Dersom vi ikke har 

kapasitet til å levere tjenesten kan eksterne aktører og/eller terminaloperatører 

forespørres 

 For oppdrag utenfor ordinær arbeidstid er minimum leie 3 timer, se eget 

delkapittel for minimum leie innenfor ordinær arbeidstid 

 I særskilte prosjekt vil det kunne fastsettes egne priser etter avtale 

For cruiseskip som bestiller hjullaster til avfallshåndtering kreves det minimum 48 timers 

varsel. Dersom bestilling kommer etter dette vil det faktureres minimum 5 timer for 

oppdraget. 

 

Arbeidstid Tromsø Havn 

 Ordinære priser gjelder innenfor ordinær arbeidstid for ansatte i Tromsø Havn: 

o 15. mai til og med 14. september, mandag-fredag, kl. 08:00-15:00  

o 15. september til og med 14. mai, mandag-fredag, kl. 08:00-15:45  

 Tillegg til ordinære timespriser baseres på arbeidstid for 50 %, 100 % og 133 % 

(offentlige høytidsdager) 

 

 

6.2 Leie av personell 

 

Beskrivelse Pris 

Ordinær pris per time operativt personell 665,00 

Ordinær pris per time administrativt personell 900,00 

Overtid 50 % per time 998,00 

Overtid 100 % per time 1 330,00 

Kjøring (bil) under oppdrag, per km 7,80 

Minimum for kjøring på Tromsøya 250,00 

Minimum for kjøring til fastlandet eller Kvaløya 350,00 

 

Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er 1 time, utenfor ordinær arbeidstid 

faktureres det minimum 3 timer. 
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6.3 Levering av ferskvann 
 

Beskrivelse Pris 

Fylling av vann, per m3 24,10 

Minstepris (10 tonn) 241,00 

Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper en kostnad 

for en times arbeid 
665,00 

Utenom ordinær arbeidstid 998,00 

 

6.4 Levering av strøm 

 

Beskrivelse Pris 

Levering av strøm per kWt 2,12  

Oppkopling av strøm ordinær arbeidstid              643,00 

Oppkopling utenom ordinær arbeidstid 998,00 

Oppkopling av strøm som må utføres av elektriker Faktiske kostnader 

Båtstrøm gjestebrygger (langtidsleie per måned) 337,00 

Frysecontainer per døgn 250,00 

Tankcontainer per døgn 337,00 

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. 

 

 

6.5 Hjullaster og lastebil 

 

Beskrivelse 
Ordinær arbeidstid 

pris 

Overtid 50 % 

pris 

Overtid 100 % 

Pris 

Hjullaster per time 1 086,00 1 330,00 1 718,00 

Lastebil per time 943,00 1 164,00 1 442,00 

 

Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er 1 time, utenfor ordinær arbeidstid 

faktureres det minimum 3 timer. 
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6.6 Havnebåt 

 

10,5 meter lang arbeidsbåt med lastedekk og bauglem (båten har ikke kran). Maks 

lastekapasitet: 1,5 tonn gitt lastens beskaffenhet.  

 

 Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er 1 time, utenfor ordinær arbeidstid 

faktureres det minimum 3 timer. 

 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 2 365,00 

50 % per time 3 190,00 

100 % per time 3 769,00 

 

6.7 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. 

 

 Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er 3 timer for kran og 2 timer for 

containertruck, utenfor ordinær arbeidstid faktureres det minimum 3 timer. 

 I tilfeller der lasten ikke er klargjort med lovlig løfteanordninger vil tiden til dette 

er rettet opp i, faktureres ihht regulativet. 

 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 

pris 

Overtid 50 % 

pris 

Overtid 100 % 

pris 

Kran per time 3 105,00 3 881,00 4 658,00 

Containertruck per 

time 
1 774,00 2 439,00 3 049,00 
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6.8 F ender

Leie av Yokahoma fender , diameter: 2,5 m eter og lengde : 4 m eter .

Beskrivelse Pris

Leie per fender per døgn , de første 4 døgnene 4 140 ,00

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

3 105 ,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 sine fendere brukes ved våre kaier.

Det er ikke alle kaier det er teknisk mulig å be nytte eksterne fendre. Kontakt h avnevakta
for nærmere informasjon .



  

 

 

 

Forretningsbetingelser 2020 
 

for bruk av infrastruktur og tjenester  

som tilbys av Tromsø Havn KF 
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1. Generelt 
 

Tromsø Havn KF (heretter kalt Tromsø Havn) har oppgaver innen tjenesteyting, 

myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning på vegne av dens eierkommune, 

Tromsø kommune.  

 

Dette dokumentet er fastsatt av Tromsø havnestyre og inneholder informasjon om 

Tromsø Havns forretningsbetingelser. Informasjon om priser er samlet i Priser 2020 for 

bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF som er tilgjengelige på 

www.tromso.havn.no. 

 

Tromsø Havn er blant annet underlagt LOV 2019-06-21 nr. 70 om Havner og farvann 

(Havne- og farvannsloven) som omfatter forvaltningstjenester, og gir hjemmel for å 

kreve avgifter og gebyrer. Havne- og farvannsloven er nylig revidert med ikrafttredelse 

01.01.2020. Da ikke alle forskrifter er oppdatert iht. ny Havne- og farvannslov vil det i en 

periode være overgangsbestemmelser om at enkeltvedtak og forskrifter gjelder også 

etter at loven har trådt i kraft (jf. Havne- og farvannsloven § 53).   

Gebyr for avfallstjenester er hjemlet i LOV 1981-03-13 nr. 6 om vern mot forurensninger 

og om avfall (Forurensningsloven).  

Vederlag for havnesikring er hjemlet i Det Kongelige Fiskeri- og kystdepartements skriv 

av 23. desember 2004 skal ”Utgifter knyttet til terrorberedskap i havnene på vanlig måte 

dekkes inn av dem som bruker infrastrukturen”. 

 

Øvrige tjenester som ikke dekkes av lovverk er knyttet til forretningsdrift og pris baseres 

derfor på markedsmessige forhold. Eksempler på dette er tjenester og infrastruktur som 

bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler, samt administrasjon. 

 

1.1 Definisjoner 
 

BT: Bruttotonn. Enhet oppgitt etter Den internasjonale konvensjonen om måling av 

fartøy av 23. juni 1969. BT framgår av fartøyets tonnasjesertifikat. 

 

Fartøy: enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet. 

 

Kommunens sjøområde: Område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 

bygningsloven med unntak av hoved- og biled. 

 

Vederlag: betales for bruk av Tromsø Havns infrastruktur og tjenester Vederlagssatser 

fastsettes på forretningsmessige vilkår.   

 

Gebyr: betales for selvkostdekning av de varer og tjenester gebyrene omfatter.  

 

Avgift: betales som en indirekte skatt (lovregulert) som er knyttet til bruken av 

farvannet i kommunens sjøområde.  

 

Ordinær arbeidstid: Ordinær arbeidstid for ansatte i Tromsø Havn: 

15. mai til og med 14. september, mandag-fredag, kl. 08:00-15:00  

 15. september til og med 14. mai, mandag-fredag, kl. 08:00-15:45  
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2. Alminnelige vilkår 

2.1 Pris- og betalingsbetingelser 
 

1. Kunden skal betale priser, gebyrer, vederlag og avgifter i henhold til gjeldende 

Priser 2020 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF.  

2. Tromsø Havn kan inngå skriftlige avtaler hvor deler av forretningsvilkår og 

prisliste utgår. Særskilt skriftlig avtale vil inngås mellom Tromsø Havn og kunde. 

3. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og beløp faktureres i NOK. Sum 

avrundes opp eller ned til hele kroner etter vanlige avrundingsregler. Dersom 

priser er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer kunden risikoen for 

enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i 

tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen. 

4. Tromsø Havn avgjør om betaling skal skje kontant, forskuddsvis, om kreditt kan 

gis og da om garantistillelse fra bank eller annen likeverdig sikkerhetsstillelse 

kreves. 

5. Standard betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Kortere frist settes ved 

spesielle behov. 

6. Ved forskuddsbetaling kan annen betalingsfrist fastsettes, slik at betaling 

foreligger før vare leveres eller den perioden tjenesten vedrører påbegynnes.   

 

2.2 Plikt til å gi opplysninger   
 

Brukere av havna, herunder fartøy, speditører og andre, har plikt til å avgi Tromsø Havn 

alle opplysninger som er nødvendige for å oppfylle offentlige krav om statistikk og 

grunnlag for korrekt beregning av vederlag og gebyrer, jf. FOR 1989-08-17 nr. 819 

Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om 

kommunens plikt til å føre statistikk (Forskrift om havnestatistikk) §§ 1 og 2 gitt i 

medhold av Havne- og farvannsloven § 39 første ledd og § 53. I påvente av ny forskrift i 

forbindelse med ny Havne- og farvannslov vil bestemmelser i havnestatistikkforskriften 

videreføres. 

 

2.3 Regulering av priser og betalingsbetingelser  
 

1. Betalingssatsene gjelder normalt for ett år og fastsettes normalt for budsjettåret. 

2. Uavhengig av dette kan Tromsø Havn regulere prisene under budsjettåret. 

a. Satsene for strøm, ferskvann og arbeidslønnsandel kan bli gjenstand for 

regulering ved økt selvkost. 

b. Tabell over varevederlag kan utvides i løpet av året om det oppstår behov 

for å prissette nye varegrupper. 

3. Tromsø Havn kan endre standard betalingsbetingelser i løpet av den periode 

betalingssatsene i prislisten gjelder.  

 

2.4 Forsinkelsesrenter 
 

1. Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrenter i henhold til LOV 1976-12-17 

nr. 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m (Forsinkelsesrenteloven). 

2. Ved belastning av forsinkelsesrente anvendes det til en hver tid gjeldende satser 

for maksimalrente.  

3. Ved gjentagende uriktig, forsinket eller manglende rapportering, vil Tromsø 

Havn kreve forsinkelsesrente for tidsrommet fakturering blir utsatt. 

Forsinkelsesrente belastes den som har forårsaket forsinkelsen. 
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Forsinkelsesrente anvendes etter 3. gangs forsinkelse i løpet av en periode på 12 

måneder, hvor det er gitt advarsel etter første gangs forsinkelse og siste 

advarsel etter andre gangs forsinkelse. Dersom rapportering fortsatt ikke 

foreligger på tidspunktet for beregning av forsinkelsesrente, eller ikke er 

tilstrekkelig til å kunne beregne rentebeløpet, anvendes i stedet 

forsinkelsesgebyr. Dette settes til kr 3.000,- første gang, og dobles ved ev. 

gjentakelser i løpet av en periode på 12 måneder. Dersom gjentakelser gir grunn 

til det, vil kontantbetaling, forskuddsbetaling eller andre tiltak bli å vurdere 

avkrevet overfor den som forårsaker forsinkelsene.  
 

2.5 Inndrivelse  
 

1. Utestående fordringer som har forfalt inndrives i henhold til LOV 1988-05-13 nr. 

26: Lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav 

(Inkassoloven).  

2. Forfalte krav utløser inkassovarsel som eneste betalingsoppfordring før saken 

oversendes inkassoselskap for videre behandling.  

3. Ved utsending av inkassovarsel kan behandlingsgebyr (purregebyr) anvendes i 

tillegg til hovedkravet og forsinkelsesrenter. 

4. Inndrivelse av inntekter i henhold til foretakets prisliste skjer normalt i henhold 

til de privatrettslige regler. 

5. Inndrivelse av avgift i medhold av Havne- og farvannsloven (§ 41) er 

tvangsgrunnlag for utlegg, og det foreligger panterett i skipet i henhold til 

reglene om sjøpanterett i Lov 1994-06-24 nr. 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven). 

 

2.6 Behandlingsvederlag 
 

1. Ved viderefakturering av innkjøpte varer og/eller tjenester, hvor leverandøren 

kunne fakturert disse direkte til varemottaker og/eller bruker av tjenesten, vil 

behandlingsvederlag anvendes i tillegg til prisen på vedkommende vare/tjeneste. 

2. Ekstra administrasjonsarbeid i forbindelse med faktura, innbetaling eller purre-

/inkassotiltak blir belastet etter medgått tid.  

 

2.7 Merverdiavgift 

 

1. Alle betalingssatser i prislisten er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

Merverdiavgift reguleres i henhold til LOV 2009-06-19 nr. 58: Lov om 

merverdiavgift med tilhørende forskrifter og vedtak (Merverdiavgiftsloven). 

2. Som hovedregel gjelder at utgående merverdiavgift anvendes ved omsetning av 

rett til å disponere kommunal havn, ved salg av infrastrukturtjenester, samt 

generelt ved salg av varer og tjenester. 

3. Utgående merverdiavgift anvendes ikke der det gjennom lov, tilhørende forskrift 

eller vedtak er gitt fritak for avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer 

og tjenester til bruk for utenlandske fartøy eller norskregistrerte fartøy i 

utenriksfart, eller det foreligger unntak fra loven.  

 

2.8 Reklamasjon og tvister 
 

Reklamasjon 

Dersom kunden vil holde Tromsø Havn erstatningsansvarlig for skader, forsinkelse eller 

andre krav knyttet til utførelse av havnetjenester skal dette fremsettes for Tromsø Havn 

skriftlig uten ugrunnet opphold. Innsigelser og krav kan ikke gjøres gjeldende senere enn 
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tre måneder etter den dagen da kunden fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til 

forholdet som begrunner kravet. 

 

Tvister 

Partenes rettigheter og plikter i henhold til nærværende bestemmelser, reguleres i sin 

helhet i norsk rett. 

 

Nord-Troms tingrett er verneting for alle rettstvister knyttet til bruk av Tromsø Havn og 

forståelsen av nåværende bestemmelser, dersom ikke annet er avtalt ved inngåelse av 

kontrakt.  
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3.Saksbehandling 
 

Det er søknadsplikt knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke 

sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvann. Tromsø Havn er 

tillatelsesmyndighet for tiltak innenfor Tromsø kommunes sjøområde.  

Tromsø Havn fastsetter saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om bygging i 

sjø i henhold til Havne- og farvannsloven § 33. 
 

Beregningsgrunnlag for saksbehandlingsgebyr  

Saksbehandlingsgebyr beregnes på grunnlag av sakens omfang: 

1. Tiltak som omhandler fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, 

moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør og lyskilder. 

2. Tiltak som enkel flytebrygge. 

3. Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring. 

4. Forhåndskonferanse. 

5. For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr 

etter medgått tid.  

6. For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret.  

7. Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir 

avbrutt, skal det betales i forhold til medgått arbeidstid. 

8. Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til Priser 

2020 for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF. 

 

Gebyret skal ikke overskride selvkost.   
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4. Environmental Port Index (EPI) 
 

I tråd med strengere miljøkrav, vil også Tromsø Havn fra og med 2020 innføre 

Environmental Port Index (EPI). Dette er et økonomisk incentiv til bærekraftig og 

miljøvennlig cruisedrift, og for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med 

forurensende skip. EPI tildeler en poengsum til hvert cruiseskip for hvert anløp på 

grunnlag av en evaluering av fartøyets miljøytelse mens den er i havn. Denne 

poengsummen blir deretter konvertert til en justeringsfaktor brukt på kaivederlag og 

sikringsvederlag.  

Beregningsgrunnlag for EPI 

2020 vil være et år hvor vi vil teste ut ny teknologi og innarbeide hensiktsmessige 

prosedyrer. Tromsø Havn har derfor i implementeringsåret valgt å legge seg på følgende 

modell i 2020:  

Tromsø Havn skal fakturere cruiseanløp med et påslag eller en rabatt ut fra EPI-

score på opprinnelig kaivederlag og sikringsvederlag. EPI registreres av 

skipet/agent via portal til DNV GL innen 72 timer etter avgang. Ved ikke rapportert EPI 

beregnes vederlaget ut fra at poengsummen er 0 – null. Se liste over rabatt/påslag i 

tabell under.  

EPI-score Klassifisering Rabatt / påslag 

>80 % A -10 % 

>50 % – 80 % B -3 % 

>25 % - 50% C 3 % 

>10 % - 25% D 5 % 

>1 % - 10% E 10 % 

0 % / ikke rapportert   50 % 

  

Eventuelt overskudd fra EPI vil utelukkende bli brukt til investeringer i miljøvennlige tiltak 

som blant annet økt landstrømskapastiet.   
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5. Maritim infrastruktur 

5.1 Farvannsavgift (tidligere anløpsavgift) 

Farvannsavgiften er fastsatt i henhold til Havne- og farvannsloven §§ 36 og 53. Ny 

forskrift om Kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift er ikke i kraft ennå, 
så farvannsavgiften vil være gjenstand revidering ved ikrafttredelse av forskrift.  

Fartøy som anløper havner og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens 

sjøområde skal betale farvannsavgift. Farvannsavgiften ilegges per anløp. Ved flere anløp 

til havner innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en 

gang.  

 

For fartøy registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng 

eller mer innvilges det rabatt på farvannsavgift. Rabatten gis kun for anløp innenfor ESI-

sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen framgår av anløpsmelding. 

Tromsø Havn er av Kystverket pålagt å sette denne avgiften til kr. 0, frem til for meget 

innkrevet avgift er tilbakebetalt brukerne. Rent praktisk vil derfor fartøy som anløper 

kaier i kommunens sjøområde ikke bli belastet Farvannsavgift i 2020. Dette vil 

fremkomme ved at farvannsavgiften settes til kr. 0 i faktura som sendes fra Tromsø 
Havn.  

5.2 Kaivederlag   

   

Kaivederlag er fartøyets betaling for bruk av offentlige kaier som eies eller forvaltes av 

Tromsø Havn og ilegges ved fortøyning. Fartøy som fortøyer utenfor et annet fartøy 

belastes med ordinært kaivederlag. 

 

1. Kaivederlag betales per påbegynt døgn. Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer 

og inntil det kaster loss. Det betales bestandig kaivederlag for minst ett døgn. 

2. Skifter et fartøy offentlig kaiplass innenfor kommunens sjøområde uten i 

mellomtiden å ha vært utenfor kommunens sjøområdes grenser, blir liggetiden å 

beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. Dette gjelder 

ikke for fartøy som må ankre i påvente av ledig kaiplass.  
3. For fartøy som etter ordre fra Tromsø Havn må forhale fra kaien for å gi plass for 

annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet 

hele tiden har ligget ved kaien.  

4. Selv om et fartøy er fortøyd må det til enhver tid kunne forhale eller gå fra kai 

etter pålegg fra Tromsø Havn.  

5. Fartøy som kun anløper for service, uten å laste eller losse, eller tar om bord 

skipsfornødenheter eller passasjerer, hvor liggetiden er mindre enn 2 timer, 

innvilges inntil 75 % rabatt av kaivederlag. Det samme gjelder dersom fartøyet 

anløper kun for ett kolli hastefrakt og liggetiden er under 1 time. Minstepris for 

aktuelt fartøys størrelse vil være gyldig dersom rabatten medfører kaivederlag 

under denne minsteprisen. 

6. For yrkesfartøy med lengde under 15 meter som ligger ved kai under to timer, 

gis fritak for kaivederlag under forutsetning at ankomst og avgang meldes til 

Tromsø Havn. 

7. Reserverte kaiplasser som avbestilles mindre enn en uke før anløpet, belastes 

med et kanselleringsgebyr som tilsvarer 50 % av ordinært kaivederlag per døgn. 
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8. Cruiseskip faktureres med et påslag eller en rabatt ut fra EPI-score 

(Environmental Port Index) på det opprinnelige kaivederlaget. Jfr. kapitel 4 

ovenfor.  

9. Cruiseanløp gis 50 % rabatt på kaivederlaget for døgn nr 2, men ikke døgn nr 3 

osv. 

 

 

Kaibestilling 

1. Forespørsel og bestilling rettes til Tromsø Havn v/havnevakta som tildeler 

kaiplass. 

2. Den som skal anløpe havna skal senest 24 timer før ankomst gi melding til 

Tromsø Havn v/havnevakta om beregnet ankomsttid. 

3. Kaibestilling skal inneholde forrige havn, neste havn, fartøyets sikringsnivå, 

avfallsskjema og oppgave over vare som skal lastes eller losses.  I tillegg til 

hvem som skal belastes avgifter, vederlag og gebyrer.  

4. Tromsø Havn kan også kreve informasjon utover dette. 

 

 

Beregningsgrunnlag for kaivederlag 

Kaivederlag beregnes med utgangspunkt i BT og differensieres ut fra ulike fartøystyper.  

 

Cruiseanløp faktureres med et påslag eller en rabatt ut fra EPI-score på det opprinnelige 

kaivederlag, jfr. kapitel 4 ovenfor.  

 

5.3 Vederlag for ankring på reden 

 

Fartøy som ankrer på reden i Tromsø kommunes sjøområde betaler et vederlag per 

døgn.  

 

Borerigger, rørleggingsfartøy, kranfartøy eller andre konstruksjoner som ankrer opp i 

havneområdet, betaler vederlag for ankring på reden. 

 

I de tilfeller hvor et fartøy krever avsperret sjøområde i tilknytning til opphold i havna, 

ilegges dette et særskilt vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes i det enkelte tilfelle. 

 

Beregningsgrunnlag for ankring på reden 

Vederlag for ankring på reden beregnes på grunnlag av oppdragets størrelse, art og 

omfang.   

 

5.4 Vederlag for småbåtplasser og gjestebrygger 

 

Det skal betales vederlag for leie av småbåtplasser og plasser ved gjestebrygga. Båter 

som fortøyer utenfor en annen båt belastes med ordinært vederlag.   
 

Beregningsgrunnlag for småbåtplasser og gjestebrygger 

Småbåtplasser beregnes på grunnlag av båtens breddemeter og gjestebrygge beregnes 

på grunnlag av båtens lengde.  

 

5.5 Avfallsgebyr 

 

Tromsø Havn har etablert mottak av fartøysavfall i medhold FOR 2004-06-01 nr. 931: 

Forurensningsforskriften, kapittel 20, gitt i medhold av Forurensningsloven § 32a, 2. 
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ledd. Avfallsgebyret skal dekke kostnader forbundet med mottak og videre håndtering av 

avfall fra fartøy som anløper havna.  

 

 Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig om 

det leveres avfall fra fartøyet til avfallsordningen. Fartøy som fortøyer utenfor et 

annet fartøy belastes med ordinært avfallsgebyr.   

 Tilleggsgebyr kan innkreves for fartøy som ikke overholder meldeplikten, dersom 

leveringen medfører merkostnader for havna.  

 Tilleggsgebyr kan innkreves for fartøy som leverer særdeles store mengder avfall, 

sett i forhold til fartøyets størrelse, type og seilingstid. 

 
Fritak for avfallsgebyr 

1. Fartøy under 50 BT, eller 

2. Fritak for avfallsgebyr kan avtales dersom følgende kan dokumenteres: 

o Avfallet leveres fast i en annen havn med godkjent 

renovasjonsordning.  

o Andre særlige hensyn tilsier det. 

 

Beregningsgrunnlag for avfallsgebyr 

Gebyr for avfall beregnes på grunnlag av fartøyets BT. Det er satt et minimum og 

maksimum gebyr til fartøy som ikke leverer avfall.  

 

Dersom det leveres større mengder avfall eller lasterester, betaler fartøyet de faktiske 

utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale 

avfallsgebyr etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et 

administrasjonsgebyr.  

 

Bestilling av renovasjon 

1. Bestilling av avfallstjenester rettes til Tromsø Havn v/havnevakta. 

2. Skipsføreren på alle fartøy som er underveis til havn skal gi melding om levering 

av avfall og lasterester i havna til Tromsø Havn v/havnevakta: 

a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavna er kjent, 

b) så snart anløpshavna er kjent, dersom denne opplysningen først er 

tilgjengelig mindre enn 24 timer innen anløp, eller 

c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn 

24 timer.   

5.6 Sikringsvederlag 

 

Alle norske og utenlandske fartøy som anløper et ISPS-godkjent havneanlegg (kaier, 

areal og annen infrastruktur som brukes i tjenesteyting som rettes mot fartøy, gods, 

passasjerer i havna) skal betale sikringsvederlag. Fartøy som fortøyer utenfor et annet 

fartøy belastes med ordinært sikringsvederlag.   

 

Sikringsvederlaget skal dekke investerings- og driftskostnader av nødvendige 

sikkerhetstiltak for trygg ferdsel og transport for gods og passasjerer, samt 

terrorberedskap.  

 

Beregningsgrunnlag for sikringsvederlag  

Sikringsvederlaget beregnes som en prosentsats av kaivederlaget per døgn for alle fartøy 

utenom cruiseskip. I tillegg kommer faktiske kostnader for eventuelt vakthold. 

 

Cruiseskip betaler sikringsvederlag per passasjer. Cruiseskip som har passasjerbytte 

betaler for både på- og avstigende passasjerer. Cruiseanløp faktureres med et påslag 
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eller en rabatt ut fra EPI-score på det opprinnelige sikringsvederlaget, jfr. kapitel 4 

ovenfor. For mer informasjon om EPI, se kapitel 4 ovenfor.  

I tilfeller der sikringsvederlaget per passasjer ikke dekker kostnadene for Tromsø Havns 

sikringstiltak, betales sikringsvederlaget som for øvrige anløp til ISPS-godkjent 

havneanlegg.  

 

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 betales det sikringsvederlag i henhold til Priser 2020 for bruk 

av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF. I en situasjon der 

sikringsnivået økes, må fartøyet dekke eventuelle ekstra kostnader i forhold til tiltak for 

anløpet.  
 

5.7 Varevederlag 

 

Varevederlag er vederlag for alle varer som fraktes med fartøy til eller fra havna og som 

føres over Tromsø Havns kaier. Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å 

passere kaien, belastes med ordinært varevederlag.  

 

For varer som ankommer havna i transitt og videreforsendes med fartøy, ilegges 

varevederlag ved inngående. For varer i transitt til utenlandsk havn med lastefartøy, 

ilegges varevederlag ved utgående. Varevederlag for inngående varer påhviler 

varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender.  

 

Rapporteringsbestemmelser 

For varer som losses eller lastes plikter skipsfører å sende fraktbrev over gods til Tromsø 

Havn innen 24 timer før ankomst. Tromsø Havn vil fakturere varemottaker eller 

vareavsender i henhold til mottatte oppgaver.  Farlig gods må innrapporteres innen 48 

timer før anløpet.  

 

Tromsø Havn har adgang til å kontrollere (varslet og uvarslet) fartøyets last ved ankomst 

og avgang, samt forlange og få forelagt det materiale som finnes for utførelse av en 

forsvarlig kontroll.  

 

Konsekvenser ved mislighold og unnlatelser: 

1. Tromsø Havn kan etter skjønn nekte bruk av havna. 

2. Ved feilaktige/manglende opplysninger kan Tromsø Havn øke vederlaget med 10 

% av samlet korrekt vederlag knyttet til den konkrete transaksjonen.   

3. Tromsø Havn har plikt og ansvar ovenfor offentlig myndighet etter 

havnesikringsreglene. Opplysninger innhentet under havnesikringsreglene kan 

benyttes til å beregne vederlaget for de kommersielle tjenestene Tromsø Havn 

tilbyr i henhold til gjeldende prisbestemmelser og forretningsvilkår.  

 

Mellomlagring på kai 

1. Ingen varer må lagres på havnas kaier og areal uten Tromsø Havns tillatelse. 

2. Varevederlag dekker lagring av varer på anvist areal eller innretning disponert 

av Tromsø Havn i inntil 24 timer etter endt lossing av fartøy eller i inntil 24 timer 

før lastingen av fartøyet tar til. Uavhengig av dette kan, dersom situasjonen 

krever det, Tromsø Havn beordre eller fjerne godset til en annen plass for 

kundens regning. 

3. For varer som blir liggende over 24 timer, uten at dette avtales med Tromsø 

Havn, betales den overstigende tid med arealleie i henhold til vederlag for leie av 

areal.  
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4.  Varer som er lagret på kaier eller varelager uten samtykke, eller som blir lagret 

der lenger enn tillatt, kan fjernes og oppbevares for vedkommende mottaker 

eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Tromsø 

Havn selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Lett bedervelige 

varer kan destrueres dersom det er nødvendig. 

5. Tromsø Havn er uten ansvar for de varer som er lagret på Tromsø Havn sine 

areal, kaier eller varelager. 

 

Fritak for varevederlag  

1. Passasjerers bagasje. 

2. Proviant, drivstoff og annet utstyr kun til fartøyets eget bruk. For all annet gods 

og varer skal det belastes varevederlag. 

 

Beregningsgrunnlag for varevederlag 

Varevederlaget beregnes på grunnlag av varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum 

og lav vekt beregnes aldri mindre enn 1/3 tonn per kubikk.   
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6. Landbasert infrastruktur 

6.1 Vederlag for landbasert transport 

 

Tromsø Havn har to vederlagstyper for landbasert transport, disse er terminalvederlag og 

vognvederlag. 

 

Terminalvederlag 

 

Varer som ankommer landeveien, og hvor havnas areal eller varelager benyttes til/på, 

avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som for 

varevederlag for fartøy. Dette gjelder også for varer som lastes, losses eller omlastes på 

festede areal. 

 

Beregningsgrunnlag for terminalvederlag 

Samme beregningsgrunnlag som varevederlag for fartøy. Varevederlag beregnes på 

grunnlag av varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum og lav vekt beregnes aldri 

mindre enn 1/3 tonn per kubikk.  

 

Fritak for terminalvederlag 

 Varer som belastes med ordinært varevederlag. 

 

Vognvederlag 

 

Alle kjøretøy som bruker Tromsø Havns veier, areal eller parkerer på havnas områder 

skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere mv. Unntatt er de som etter 

nærmere avtale med Tromsø Havn er gitt fritak for dette. 

 

Beregningsgrunnlag for vognvederlag 

Vognvederlaget beregnes på grunnlag av kjøretøyets totalvekt: 

 

a) Fastordning 

 Transportører av lastebærende kjøretøy som skal laste og/eller losse, kan få 

automatisk tilgang med egen prisskala for vognvederlag. Dette gjelder kun på 

havnas områder som er tilrettelagt for skiltgjenkjenning(LPR) via kjøretøyets 

registreringsnummer. 

b) Særskilte avtaler og fastavtaler 

 For bedrifter på festede areal kan det inngås særskilte avtaler. Parkering er ikke 

inkludert i pris for særskilte avtaler.  

 Estimerte fastavtaler kan inngås dersom det ikke er praktisk for transportør eller 

Tromsø Havn med fastordning. 

c) Parkering                                                                                                

Parkering skal kun skje på anviste plasser og etter avtale.  

d) Bruk av bil med kran 

 Det tillates kun å laste og losse eget kjøretøy. 

 

Fritak for vognvederlag  

 Kjøretøy under 3,5 tonn. 
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6.2 Vederlag for leie av areal  
 

Tromsø Havn skiller mellom korttidsleie (inntil 4 uker) og langsiktig leie (mer enn 4 uker) 

av areal, lager og kontor reguleres ved egne leieavtaler. Korttidsleie gjelder normalt for 

inntil 4 uker. Utover det skal det vurderes å inngås egne leieavtaler. Generelle vilkår for 

leie av areal er: 

 

1. Avtale skal inngås før varer eller utstyr utplasseres. Varer og utstyr skal 

oppstilles innenfor avtalt areal. 

2. Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende 

rydding/rengjøring kan bli utført av Tromsø Havn og som igjen belaster 

vareeier/operatør for kostnadene. 

3. For bruk av areal uten avtale, eller ut over avtalt mengde kan Tromsø Havn 

ilegge arealvederlag per døgn.  

 

Beregningsgrunnlag for areal  

Beregningsgrunnlag for arealvederlag vil være det arealet som avtales.  

 

6.3 Vederlag for adgang til sikrede områder 
 

Tromsø Havn administrerer adgangssystemer relatert til sikringstiltak på havneområder.  

På bakgrunn av vedlikehold og administrasjon av adgangssystemer krever Tromsø Havn 

vederlag for adgang og registrering i disse.  

 

6.4 Vederlag for eksterne kran- og maskintjenester 

 

Bruk av mobilkran og andre maskiner på Tromsø Havns områder krever tillatelse fra 

Tromsø Havn.  Det skal betales vederlag for perioden jobben utføres.  

 

Beregningsgrunnlag for kranvederlag 

Vederlag bregnes i antall timer. 
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7. Tjenester 

7.1 Generelt for alle tjenester 
 

Tromsø Havn tilbyr tjenester som levering av ferskvann og landstrøm, samt utfører ulike 

oppdrag med havnebåt, kran og maskiner.  

 

Vederlag for alle tjenester inkluderer et administrasjonsgebyr og for tjenester som 

innebærer bruk av bil vil det bli i ilagt kjøregodtgjørelse. Minstetid for oppdrag varierer ut 

fra type tjeneste, se hvert underkapittel for minstetider for tjenester. 

 

Tjenestebestilling 

1. Forespørsel og bestilling rettes til Tromsø Havn v/havnevakta. 

2. Tromsø Havn leverer tjenester ut fra tilgjengelig kapasitet. Kunde må, om mulig, 

bestille tjeneste i god tid for å sikre kapasitet til oppdraget i ønsket tidsrom.   

3. Legg merke til at det er særlige regler for bestilling av kran og containertruck.  

4. Se kapittel 1.1 Definisjoner for informasjon om ordinær arbeidstid i Tromsø Havn 

5. Dersom personell fra Tromsø Havn må rykke ut i uplanlagte situasjoner som ikke 

skyldes feil/mangler på Tromsø Havns systemer/tjenester kan tilkaller bli belastet. 

Innenfor ordinær arbeids tid er belastningen de faktiske kostnadene for medgått 

tid og bruk av resurser iht. Priser 2020 for bruk av infrastruktur og tjenester som 

tilbys av Tromsø Havn KF. For utrykning utenfor ordinær arbeidstid er minstetiden 

3 timer.  

 

7.2 Vederlag for levering av ferskvann og landstrøm 
 

Levering av ferskvann i ordinær arbeidstid påløper engangskostnad for en times arbeid. 

Levering av ferskvann utenfor ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader. 

 

Levering av landstrøm i ordinær arbeidstid påløper en oppkoplingskostnad. Levering av 

landstrøm utenfor ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader. 

 

Beregningsgrunnlag for ferskvann og strøm 

Levering av ferskvann beregnes per tonn. Levering av landstrøm beregnes per 

kilowattime (kWh). 
 

7.3 Vederlag for hjullaster og lastebil  
 

Hjullaster- og lastebiltjenester med sertifisert personell kan leies fra Tromsø Havn. 

 

Beregningsgrunnlag for hjullaster og lastebil 

Tjenester med hjullaster og lastebil beregnes per time innenfor ordinær arbeidstid. 

Utenfor ordinær arbeidstid belastes det med minimum 3 timer. 
 

7.4 Vederlag for havnebåttjenester 
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Havnebåt leies ut med sertifisert mannskap på to personer. Tromsø Havn utfører sin
virksomhet i tråd med til enhver tid gjeldende n orske lover og forskrifter og med spesielt
fokus på HMS (h else, miljø og sikkerhet).

1 . Kunde må, om mulig, bestille tjeneste n i god tid for å sikre kapasitet til
oppdraget i ønsket tidsrom. Det tilfaller administrasjonsgebyr for bestilling av
tjenester .

2 . T jenester som skal utf øres etter endt arbeidstid, må bestilles senest 48 timer før
planlagt utførelse .

3 . T jenester som skal utføres i/på helge - og høytidsdager, må bestilles 48 timer før
siste virkedag .

4 . Minstetid for leie er 1 time innenfor ordinær arbeidstid .
5 . Minstetid for leie utenfor ordinær arbeidstid er 3 timer.

Beregningsgrunnlag for havnebåttjenester
Havnebåttjenester beregnes per time.

7.5 Vederlag for kran og containertruck

Kran og containertruck leies ut med sertifisert operatør fra Tromsø Havn. Tromsø Havn
utfører sin virksomhet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk og med spesielt
fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet).

For hver operasjon med kran/containertruck benyttes det, i tillegg til fører, en
signalmann fra Tromsø Havn.

E ksternt personell som skal delta i operasjoner der ansatte fra Tromsø Havn er involvert,
skal være sertifisert og godkjent for den operasjon som skal utføres.

1. Kunde må, om mulig, bestille tjeneste i god tid for å sikre kapasitet til oppdraget i
ønsket tidsrom. Det tilfaller administrasjonsgebyr for bestilling av tjenester.

2. Tjenester med kran eller containertruck som skal utføres etter ordinær arbeidstid,
må bestilles senest 48 timer før planlagt utførelse.

3. Tjenester med kran eller containertruck som skal utføres i/på helge - og
høytidsdager, må bestilles 48 timer før siste virkedag.

4. Minstetid for leie av krantjenester er 3 timer.
5. Minstetid for leie av containertruck er 2 timer innenfor ordinær arbeidstid og 3

timer utenfor ordinær a rbeidstid .

Beregningsgrunnlag for kran og containertruck
Tjenester med kran og containertruck beregnes per time og ut fra type maskin.

7.6 Vederlag for leie av fender

Leie av Yokahoma fender. Avtale skal inngås før planlagt anløp.
1. Dersom ikke annet er avtalt, må Tromsø Havns fendere brukes ved Tromsø Havns

kaier.
2. Minste tid for leie av fendere er 4 døgn, med mindre annet er avtalt med Tromsø

Havn.

Beregningsgrunnlag for areal
Beregningsgrunnlag for leie av fendere vil være hvor mange fendere som skal l ånes, hvor
de skal plasseres og hvor lenge .




