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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.12.2019. 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/402   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Tromsø Havnestyre 30.01.2020 

 

 
 
Møteprotokoll fra 13. desember 2019 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
 
Møteprotokoll fra 13.12.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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INTERN EVALUERING AV HENDELSE TRÅLERBRANN I BREIVIKA 25.09.19 

 

 

Saksbehandler:  Tina Sætrum Arkiv: M84 &34  

Arkivsaksnr.: 20/9   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Tromsø Havnestyre 30.01.2020 

 

 
Evaluering: 
Trålerbrannen er en type hendelse som ledes, håndteres og følges opp av nødetatene og 
andre offentlige myndigheter, mens Tromsø Havn bistår der vi kan med fagkompetanse, 
lokalkunnskap og utstyr. Hendelsen ble håndtert bra av Tromsø Havn. Da to ansatte ved 
teknisk avdeling oppdaget hendelsen ble 110 og havnevakta varslet umiddelbart. 
Håndtering var stort sett i tråd med gjeldende beredskapsplan.   
 
Konklusjon: 
Beredskapshendelsen ble håndtert iht. internt planverk i beredskapsplan. Det var likevel 
noen funn og kommentarer i evalueringen som administrasjon skal jobbe videre med i 
forbindelse med oppdatering av beredskapsplan. 
 
Vedlegg: 
Evaluering av beredskapshendelse – Offentlig versjon 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering og ber administrasjon om å ta funnene til 
etteretning.  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Evaluering av beredskapshendelse 
Brann i tråleren Bukhta Naezdniks ved kai 20 i Breivika, 25.09.2019 

Trålerbrannen er en type hendelse som ledes, håndteres og følges opp av nødetatene og 

andre offentlige myndigheter, mens Tromsø Havn bistår der vi kan med fagkompetanse, 

lokalkunnskap og utstyr.  

På grunn av omfanget av hendelsen ble det i ledergruppen besluttet å gjennomføre 

avdelingsvis evalueringer med alle ansatte. For å få en kontinuitet og sammenheng i 

evalueringene ble det besluttet at HMS/K-koordinator og kommunikasjonssjef skulle 

være med på alle evalueringene.  

I evalueringene har det vært fokus på å evaluere oss selv, og ikke de andre involverte 

som bisto med håndtering av hendelsen.  

Tromsø Havn har i tillegg til denne evalueringen bidratt i Fylkesmanns evaluering av 

hendelsen.  

Intern evaluering av hendelse 

Dato Sted Avdeling Tilstede 
10.10.2019 Breivika Maritim 7 stk. 

14.10.2019 Prostneset Administrasjon 9 stk. 

14.10.2019 Breivika Eiendom 2 stk.  

16.10.2019 Breivika Teknisk 8 stk. 

18.10.2019 Breivika Eiendom 5 stk. 

 

Type hendelse og tidspunkt: 

 
Brann i tråler (Bukhta Naezdniks) som lå til kai 
20 i Breivika. Brann oppdaget av Teknisk som 

varslet havnevakta og nødetater umiddelbart, 
kl. 10:58 25.09.2019. 

 

 

Hendelsen ble varslet til og når tid: 

□ Nødetater, kl. 10:58 

□ Havnevakta, kl. 10:58 

□ Ledelsen (internt), kl. 11:00 

□ Ansatte (internt), kl. 11:45 epost 

□ Pårørende, kl.  

□ Leietakere/kunder, fra kl. 11:12 og utover (de 

nærmeste først) 
 
Øvrige: 

Aktuelle momenter: 
 

• 2. stk. fra Teknisk avdeling oppdager brannen og varsler umiddelbart Brann- og 
redning og havnevakta 

• 1 stk. er på jobb på havnevakta da brannen ble oppdaget 
• Maritim Direktør ankommer havnevakta under 5 min. etter brannen var oppdaget 

• Teknisk ved 6 stk. bistår i redningsarbeidet, er ressurs for både interne og nødetater. 
Bistår nødetatene helt til brann er slukket. 

• Kveldsvakt på havnevakta er til stede fra kl. 12:45 
• Eiendom bistår med å varsle leietakere og ute i felt 
• Kommunikasjonssjef bistår med kommunikasjon 
• Forsikringsmegler blir kontaktet av administrasjon rundt midnatt 25.sep. 
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Tilgjengelige ressurser som hadde endret arbeidstid 

Ansatt Økt 1 (25.09) Økt 2  

Maritim 1 1100-1900 
 

Maritim 2 1245-0700 
 

Maritim 3 1100-1200 
 

Teknisk 1 1100-0130 
 

Teknisk 2 1200-2200 0600- 

Teknisk 3 1158-1500 1900-0900 

Eiendom 1 1100-1700 
 

 

 

Beskrivelse av forløp/logg: 

 
Havnevakta starter å skrive logg umiddelbart. Loggen er et arbeidsverktøy for oppfølging av 
havnevaktas løpende oppgaver, og er unntatt offentlighet i henhold til offentleglova § 14 om 
organinterne dokument. 

 

Følgende fungerte bra: 

 
- Varslingsrutinene, umiddelbart til 110 og havnevakta 
- Stort sett i tråd med gjeldende beredskapsplan  
- Hjalp til med maritim kompetanse og kontaktinformasjon til fartøy o.l. 

- VHF-samband med politi/brann/kystvakt/kystverket/båter generelt. 
 

- De ansatte som ikke ble direkte berørt merket ikke hendelsen så godt, så de jobbet 
stort sett som normalt på Prostneset. Torsdag 26.09 var alle som ikke var fysisk ute 
lokalisert på Prostneset. 

- God internkommunikasjon 

- Bra at det ble ringt umiddelbart til de nærmeste leietakerne – da er man sikker på at 

de får beskjeden.  
- God skriftlig, formell informasjon til leietakere 
- Teknisk fikk utlevert mat, kaffe og masker 
- Bistand og tilrettelegging for redningsetatene  
- Fordeling av personell og ressurser på Teknisk (kunne kanskje vært noe kortere økter 

og flere involverte) 
- Takstmann var på plass allerede på fredagen (i dialog med forsikringsselskap) 

 

Følgende fungerte mindre bra og må følges opp:  

 
Generelt  

- Ansattlisten i Outlook må oppdateres, ikke alle ble informert gjennom felles-eposter 
- Kunne loggføring vært gjort av andre dersom Havnevakta hadde mye å gjøre? 
- Mat/drikke – eget ansvar for dette. Kunne noen i adm. tatt et overordnet ansvar for 

dette? 

- Ingen fra Tromsø Havn i beredskapsstaben til Politiet, her kunne Tromsø Havn bidratt 

med både lokal og maritim kompetanse. 

- Opplæring av nyansatte – hva er deres rolle i en beredskapssituasjon?  

 
Administrasjon 

- Føltes veldig adskilt fra hendelsen – hva kunne de ha bidratt med? (mat, klær, etc.). 
Må ha styrte regler og rutiner. 

- Kunne administrasjon hatt ansvaret for å klargjøre alternativt lokale for havnevakta?  
- Sentralbordet må informeres og ha oversikt over hvem samtalene skal overføres til.  

 
Maritim 

- Stenging av porter og personalinnganger i Breivika – må ha bedre system/opplæring 
for dette 
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- Noen må møte nødetatene i porten for å dirigere de raskt til ulykkessted 
- Tilleggsdokumentet til Beredskapsplan må oppdateres. 
- Installere applikasjoner på 1 pc på Prostneset for at Havnevakta kunne ha operert 

bedre derfra? 
- Kunne bedt eksplisitt om bistand fra Kystvakta/Nor VTS. 
- Rutiner/prosedyrer for å avbestille viderekobling av Havnevakt-telefonen. 

 
Eiendom 

- Eiendom må få en mer dedikert rolle i beredskapen, og den som leder beredskapen fra 
Tromsø Havns side må påkreve ressurser 

- Må ha oppdaterte liste med kontaktinformasjon til leietakere. Ansvar for varsling? 
- Husk å stenge ventilasjon i bygg 

 

Teknisk 
- Vanskelig å evakuere hele havneområdet  
- Delte beskjeder fra Brann- og redning og Politi angående sperring av området. Politi 

ga blant annet tillatelse til å gå inn etter at området var stengt  

- Burde det vært skiltet bedre utenfor gjerdet? Dagen etter kom folk på jobb med sykkel 
- Sjekk tidlig om det er personer i trailere på trailerparkering 

Hva må vi gjøre for å hindre at slike hendelser skjer igjen: 

 
Momenter å ta med seg i ny beredskapsplan: 

- Aksjonskort som er enkle og inneholder varslingsrutiner, ansvarsforhold/organisering, 

spesielle oppgaver/huskelister etc. 
- Oppdaterte varslingslister og rutiner for å oppdatere disse. Må ha direktenr. til 

leietakere, ikke sentralbord. 
- Beredskapsplan er utdatert både ift. organisering og oppsett, samt at det er en veldig 

byråkratisk organisering/kommunikasjonslinjer 
 
Være bedre rustet til å håndtere slike hendelser: 

- Burde ha flere øvelser på slike scenarioer, kanskje på et mer overordnet HMS-nivå 
- Funksjonstest på portsystem, øvelser 
- Kursing/opplæring av ansatte 

- Krav til alle fartøy om at de må tilkalle nødetater ved hendelser? 
- Radio – bruk av internradio mer 
- Hva skjer om vi har cruise til kai? 
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LOKAL FARTSFORSKRIFT I TROMSØ KOMMUNES SJØOMRÅDE 

 

 

Saksbehandler:  Tina Sætrum Arkiv: P42  

Arkivsaksnr.: 17/30   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/18 Tromsø Havnestyre 30.08.2018 

3/20 Tromsø Havnestyre 30.01.2020 

 

 
Bakgrunn: 
Det vises til Sak 58/18 «Lokal fartsforskrift 2017».  
 
Orientering: 
Administrasjon orienterer om saken. 
 
Administrasjons evaluering: 
Administrasjon anbefaler å ikke innføre forskrift på nåværende tidspunkt og at 
kommunen og havna heller fokusere på å jobbe proaktivt på andre måter ved å ha 
informasjonskampanjer og god dialog med brukere av sjøområdet. 
 
Vedlegg: 
Notat med sammendrag og administrasjons evaluering. 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre vedtar å ikke innføre lokal fartsforskrift i kommunens sjøområde.  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Lokal fartsforskrift i Tromsø kommunes sjøområde 
Notat med oppsummering av arbeidet 

Historikk 
Tid Oppdatering 
31.05.2017 Tromsø kommunestyre Sak: 156/17  

«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og 
Ishavskystens Friluftsråd starte eit arbeid for å få på plass eit regelverk 
som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna 

bruk av hav og fjære» 

01.06.2017 Tromsø havnestyre orienteringssak  
«Havnestyret ber administrasjonen i Tromsø Havn om å følge opp 
saken, og fremlegge sak for havnestyret» 

Høsten 2017 Tromsø Havn, Tromsø kommune og Ishavsbyen Friluftsråd starter 
arbeidet ved vedtakene 

Vår 2018 Forskrift var på høring 

Fra høst 2018 Forskrift sendt til godkjenning hos Kystverket 

Vår 2019 Diverse avklaringer og justeringer etter innspill fra Kystverket 

16.09.2019 Søknad om skilting (informasjonsskilt) av forskrift sendt til godkjenning 
hos Kystverket 

22.10.2019 Kystverket gir tilbakemelding om at forskriften § 1, 3. ledd må skiltes 

på vanlig måte, iht. Forskrift om farvannsskilt og 
navigasjonsinnretninger 

21.11.2019 Tromsø kommune ettersender forslag til skilting av forskriften § 1, 3. 
ledd.  

02.12.2019 Forhåndsgodkjenning fra Kystverket. Skilting må være på plass for at 
forskrift kan tre i kraft. 

18.12.2019 Administrasjon i Tromsø Havn evaluerer muligheter, kostnader og 
nytteeffekt ved innføring av ny forskrift  

Januar 2020 Ny havne og farvannslov 

Ny lov gir hjemmel til regulering av fritidsfartøy 
Lokal fartsforskrift trenger ikke godkjenning fra Kystverket, men de skal 
godkjenne skiltingen  

Lokal fartsforskrift 
Utdrag fra utkast til forskrift: 
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Figur 1: De røde områdene i kartet er naturreservat, kartet er lånt fra Miljødirektoratets kartfunksjon 

Informasjonsskilt og farvannsskilt 

Informasjonsskilt 
Størrelse: 420 mm x 594 mm (A2) 

Informasjonsskilt, plassering 
1. Indre havn Tromsø (nord) 

2. Indre havn Tromsø (sør) 

3. Småbåthavn Skattøra  

4. Småbåthavn Polaria  

5. Småbåthavn Tromsdalen  

6. Sjursnes 

7. Oldervik  

8. Simavika (sør) 

9. Skarsfjord 

§ 1 (fartsbegrensning)  
8 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor 200 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er 

synlige i vannoverflaten.  

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende verneområder og i en sone på 200 meter ut fra 

verneområdegrensen:  

 a) Auvær naturreservat  

 b) Håja og Røssholmen landskapsvernområde  

 c) Edøya Landskapsvernområde  

 d) Store Risøya landskapsvernområde  

 e) Risøya naturreservat  

5 knop er høyeste tillatte hastighet fra grensene til følgende verneområder på land og innenfor 

rette linjer trukket mellom posisjonene:  

 a) Kobbevågen naturreservat  

 b) Grindøysundet naturreservat  

 c) Håkøybotn naturreservat  

 d) Sandbukta naturreservat  

 e) Lakselvbukt naturreservat  
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Håja Utenfor Ersfjorden 3 Skjær i sjø Båt 

Røssholmen Utenfor Ersfjorden 2 Berg Båt 

Edøya Sørøst for Sommarøy 1 Berg Båt 

Risøya Nordvest for Kvaløysyndet 3 (+2 info) Berg Båt 

 

Kostnader 
Kostnadene som er vedlagt er kun estimat, ved reell bestilling må det konkurranseutsettes.  

Informasjonsskilt: Basert på tidligere bestillinger og rammeavtale for Tromsø Kommune med 

Euroskilt. Inkludert festemateriell. 

Farvannsskilt: Kostnader er beregnet ut fra en forespørsel til én leverandør. Forespørselen gjaldt 

1.stk. 1500 mm skilt med underskilt og tilhørende mast/stativ for festing i berggrunn.  

Mast/stativ må velges med bakgrunn i forventede vindlaster på skilt, dette er ikke hensyntatt ved 

denne forespørselen. 

Type Antall Pris/stk. Pris Kommentar 

Farvannsskilt 17 9600,- 163 200,- Budsjettpris fra Klebetekst AS 

Informasjonsskilt 18 1 600,- 28 800,- Inkl. 40% rabatt euroskilt. 

Inkl. 2. stk. til Risøya 

Sum 35 
 

192 000,- 
 

Kostnadene inkluderer ikke montering, frakt, o.l. 

Kostnader for montering og vedlikehold er ikke vurdert, men det antas at det vil være noe 

tidkrevende arbeid da skiltene skal være lokalisert på henholdsvis lite tilgjengelige områder og skal 

monteres på noe ukjent grunn. Flere av skiltene vil plasseres på antatte værutsatte områder, så 

det vil være risiko for både korrosjon og vindlaster.  

 

Grunneier 
Det meste i Tromsø kommune er privat grunn, en må derfor ha tillatelse/avtale med grunneier for 

å kunne sette opp skilt. Dette gjelder for nesten alle 33 stk. skilt. 

Informasjon fra Kystverket (e-post 02.12.2019): 

• «Når Kystverket setter opp skilt eller andre innretninger på privat grunn er det gjerne i 

sammenheng med etablering av fyrlykter, moloer, kaier mv. Normal praksis er at vi har 

hatt tinglyste rettigheter (grunneiererklæringer) som har gitt oss de nødvendige tillatelser 

fra grunneier. For eksempel, der vi har bygd molo har vi hatt tinglyste vei-, strøm- og 

anleggsrettigheter. Det samme har som regel vært tilfelle der vi har våre fyrlykter plassert 

langs kysten. Jeg antar man vil kunne få grunneiers tillatelse også gjennom ordinære 

avtaler.» 

 

Arbeidsgruppen 
Tromsø Havn og Tromsø kommune (arbeidsgruppen) har lagt ned mye ressurser i dette arbeidet 

som har pågått over lengre tid.  

Kjernen i behovet for å iverksette tiltak for å minimalisere potensiell fremtidig konflikt mellom 

utpekte fartøy til sjøs og miljø/friluftsliv er at det er områder der arbeidsgruppen ser at det er 

ønskelig med lav hastighet på grunn av natur- og friluftsverdier.  

Da arbeidsgruppen kom frem til at det er mest hensiktsmessig å regulere dette gjennom Havne- og 

farvannsloven fremfor Plan- og bygningsloven var det fordi det ble vurdert at det var enklest å 

gjennomføre.  
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Iht. tilsendt utkast til vedtak fra Kystverket (01.12.2019) vil arbeidet og kostnadene relatert til 

etablering, montering og vedlikehold være mye mer ressurskrevende enn først antatt i 

arbeidsgruppen.  

01.01.2020 trådde ny Havne- og farvannslov i kraft. Endringer fra 2009-loven er at lokale 

forskrifter kun vil gjelde for fritidsfartøy og vil ikke gjelde for kommersielle aktører. Relatert til 

dette er det en vis usikkerhet til om innføringen av forskrift vil oppnå ønsket effekt.  

Likevel, behovet for regulering har ikke endret seg med innføring av ny lov. Selv om en lokal 

forskrift kun vil gjelde for fritidsfartøy, så vil den være et sterkt signal til de som måtte ferdes 

kommersielt i områdene, om å tenke fart og fremferd i de områdene det gjelder. 

 

Administrasjonens evaluering  
Med bakgrunn i arbeidet til arbeidsgruppen og tilbakemeldingene fra Kystverket, har saken vært 

drøftet i administrasjon i Tromsø Havn (18.12.2019).  

I tidsperioden etter vedtaket i Tromsø kommunestyre (31.05.2017) og frem til i dag har Tromsø 

Havn i liten grad opplevd konflikt mellom vannscooter og miljø/friluftsliv. Dersom havnevakta i 

Tromsø opplever at det er noen som kjører hensynsløst løser det seg oftest med en telefonsamtale 

til den aktuelle. Dette har hendt sjeldent, og hvorav 2 stk. av oppringningene har vært til eier av 

vannskuter. Begge disse tilfellene var helt i starten av da vannskuter ble tillatt.  

Innføring av lokal fartsforskrift vil kreve mye ressurser i form av medgått tid til å få tillatelse fra 

alle grunneiere, montering, vedlikehold og kostnader, ref. utredningen i kapitlene over. I første 

skiltplan oversendt til Kystverket var det kun et omfang på etablering av 16 informasjonsskilt, til 

en kostnad på 25 600 kr pluss montering på henholdsvis sentrale områder. Etter tilbakemelding fra 

Kystverket må det etableres 35 skilt som øker kostnadene betraktelig og som vil kreve en helt 

annen mengde med ressurser enn først tiltenkt. Bare det å få tillatelse fra grunneier for hvert 

enkelt skilt kan være tidkrevende. 

Administrasjon i Tromsø Havn er usikker på om innføring av forskrift vil være positiv i et kost-nytte 

perspektiv da den kun vil gjelde for fritidsfartøy. Mest sannsynlig vil forskriften gi signaleffekter, 

men det finnes rimeligere tiltak som vil være minst like effektiv. 

Tromsø Havn vet at Tromsø kommune for tiden har et pågående arbeid med å ruste opp sin på 

arbeidsstokk med kompetanse på kystsonen i Tromsø og eiendomsforhold ved kommunens kaier 

og kystsone. Det er allerede avtalt at Tromsø Havn skal samarbeide med Tromsø kommune når de 

skal utarbeide ny kystsoneplan. I forbindelse med dette arbeidet er det ikke utenkelig at det 

kommer opp noen tiltak som er bedre egnet til forebygging enn innføring av lokal fartsforskrift. 

 

Administrasjon i Tromsø Havn mener at det finnes andre metoder en kan jobbe proaktivt på som 

vil være minst like bra som å innføre lokal fartsforskrift. Administrasjon er derfor innstilt på å ikke 

innføre lokal fartsforskrift på nåværende tidspunkt og at en heller må fokusere på å jobbe 

proaktivt, i samarbeid med Tromsø kommune, på andre måter ved å ha informasjonskampanjer og 

god dialog med brukere av sjøområdet. 
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OVERDRAGELSE AV FESTEAVTL. VED SALG AV SEKSJON I BREIVIKA 

SENTER -  RUDOLF HEGGELI 

 

 

Saksbehandler:  Maria Hansen Arkiv: 611 &53  

Arkivsaksnr.: 20/13   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Tromsø Havnestyre 30.01.2020 

 

 
Bakgrunn: 
Det foreligger en festeavtale (heretter festeavtalen) mellom Tromsø Havn KF som 
bortfester og Rudolf Heggeli (f. 160542), som fester et areal på 677 kvm i Breivika 
Senter. Eiendommen har gnr. 119 bnr. 3318 snr. 3. Festeavtalen ble inngått 01.07.1987.  
 
I forbindelse med salg av Rudolf Heggelis seksjon i Breivika Senter har SNN Markets 
Corporate Finance v/Fredrik J. Borch fått i oppdrag av Rudolf Heggeli om å selge 
eiendommen tilhørende gnr. 119 bnr. 3318 snr. 3 til Tonto Utvikling AS (org.nr. 
924 298 278).  
 
 
Drøfting: 
Ved overdragelse av festeavtalen vises det til festeavtalens punkt 7 hvor det 
fremkommer følgende:   
 
 «Festeren kan med godkjennelse av Tromsø Havnestyre overlate festeretten til 
andre. Bestemmelsene i festeavtalen skal i så fall gjelde på samme måte for overtageren. 
Festeren blir på sin side fortsatt ansvarlig for at festeavtalens betingelser oppfylles».  
 
Av ordlyden fremgår det klart at havnestyret skal behandle og godkjenne, dersom 
festeavtalen skal overdras til andre, herunder godkjenne overdragelse av festeavtale i 
forbindelse med salg av seksjon. Videre må de øvrige bestemmelsene i festeavtalen 
gjelde på samme måte for den festeavtalen skal overdras til.  
 
I den forbindelse vises det til festeavtalens formålsbestemmelse som fremkommer i 
punkt 4:  

 
«Tomten skal brukes til senterfunksjoner for havnekomplekset i Breivika samt hva 

hermed står i forbindelse. Bortfesteren vil samtykke i at bygningene på tomten blir 
organisert som selveierseksjoner». 

 
Hva som tilfaller ordlyden «senterfunksjon for havnekomplekset i Breivika samt hva 
hermed står i forbindelse» tilsier at virksomheten som skal finne sted, må være tilpasset 
den sentervirksomhet som er i Breivika senter.  
 
I vurderingen av om den nye fester Tonto Utvikling AS skal kunne oppfylle festeavtalens 
formålsbestemmelse, må det ses til selskapets vedtektsfestede formål som er «Kjøp, salg 
og utleie av eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette». En naturlig 
språklig forståelse av ordlyden tilsier at det skal bedrives eiendomsforvaltning i lokalene 
tilhørende eierandelen av seksjonen. Dette er en drift som ikke kan ses å komme i strid 
med festeavtalens formålsbestemmelse.   
Videre er Tonto Utvikling AS gjort kjent med og godkjenner festeavtalens øvrige  
bestemmelser.  
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Konklusjon: 
Det anbefales at Tromsø Havn KF samtykker til overdragelsen av festeavtalen.  
 
 
Vedlegg: 
1. E-post fra Fredrik J. Borch i SpareBank 1 Nord-Norge datert 13.12.2019 
2. Firmaattest Tonto Utvikling AS (org.nr. 924 298 278) 
3. Festeavtale datert 01.07.1987 
4. Brev fra Tonto Utvikling AS datert 20.01.2020 
5. Transporterklæring  
 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 01.07.1987, overdras fra Rudolf 
Heggeli (f. 160542) til Tonto Utvikling AS (org.nr. 924 298 278) med virkning 
30.01.2020. Samtykket betinges av at Tonto Utvikling AS oppfyller festeavtalens 
bestemmelser.  
 
Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene i forbindelse 
med overdragelse av festeavtalen.   

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Fra: Børre Christoffersen

Sendt: 13. desember 2019 10:59

Til: Maria Hansen

Kopi: Andreas Jørgensen

Emne: VS: Endring av eier Terminalgata 38 AS og eiendommen Terminalgata 32

Fra: Fredrik J. Borch  

Sendt: fredag 13. desember 2019 10:52 

Til: adm@tromso.havn.no 

Kopi: Børre Christoffersen ; Joon-Are Johannessen  

Emne: Endring av eier Terminalgata 38 AS og eiendommen Terminalgata 32 

SNN Markets Corporate Finance har oppdrag for Tromsø Eiendom AS vedrørende salg av aksjer i Terminalgata 38 AS 

og oppdrag for Rudolf Heggeli om salg av eiendommen Terminalgata 32 gnr 119, bnr 3318, snr 3. 

_________________ 

Tromsø Eiendom AS (913561465) har inngått avtale med Tonto Eiendom AS (923813004) om salg av 100% av 

aksjene i Terminalgata 38 AS (989501712). Tonto Eiendom AS er heleiet datterselskap av Tonto AS (914723183) som 

eies 100% av Kjetil Kræmer født 16.05.1966 

Terminalgata 38 AS har festerett til eiendommen gnr 119, bnr 3318, snr 4 i Tromsø. På denne eiendommen er det 

tinglyst en urådighetserklæring som krever samtykke fra Grunneier om overdragelse av festerett. Festeavtalen er 

inngått med Tromsø Havnevesen. Tromsø Kommune er hjemmelshaver til eiendommen. 

I dette tilfellet antar vi at slikt samtykke ikke kreves da festeretten blir liggende i samme juridiske enhet, men vi ber 

om at Tromsø Havn/Tromsø Kommune bekrefter at de har samme forståelse av dette, alternativt at de gir samtykke 

til eierskiftet i Terminalgata 38 AS.  

________________ 

Hva gjelder eiendommen Terminalgata 32 planlegges denne solgt til Tonto Utvikling AS (SUS). Dette selskapet eies 

også 100% av Tonto AS. Festeretten innehas av Rudolf Heggeli født 16.05.42. Samme urådighetserklæring er 

gjeldende på denne eiendommen. Eiendommen omfattes av samme festeavtale inngått med Tromsø Havnevesen. 

Hjemmelshaver er Tromsø Kommune. I dette tilfellet skal festeretten overdras til ny eier, noe som da krever 

samtykke fra Grunneier. Vi ber om at slikt samtykke blir gitt. For denne overdragelsen er det påkrevet med 

bortfesters signatur på skjøte. 

_______________ 

Vi setter pris på en snarlig tilbakemelding om hvordan vi skal gå frem praktisk for at nødvendig samtykke kan gis så 

hurtig som mulig. 

Ta gjerne kontakt med meg om dere har behov for ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen 

Fredrik J. Borch 

Corporate Finance 

SpareBank 1 Nord-Norge 

M +47 930 98 055 
E Fredrik.J.Borch@snn.no 
A Sjøgata 8, 9008 Tromsø 

Nettside | Facebook | Instagram 
F O R T R O L I G 



























Transporterklæring 
Festeavtale for gnr. 119 bnr. 3318 snr. 3 i Tromsø kommune 5401 
Festeavtale, signert 01.07.1987 (heretter; Festeavtalen) vedrørende gnr. 119 bnr, 3318 snr. 3 i 

Tromsø kommue 5401 mellom Tromsø Havn KF (org.nr. 971 035 714) som bortfester, og Rudolf 

Heggeli (f.nr. 16054241198) som fester transporteres herved med alle rettigheter og forpliktelser til 

ny fester som er:  

 

Tonto Utvikling AS (org.nr. 924 298 278) 

 

Festeavtalen transporteres fra Rudolf Heggeli til Tonto Utvikling AS med virkning fra 30.01.2020. 

  

Sted/dato:__________________                                               Sted/dato:__________________ 

 

___________________________                                               ___________________________ 

Rudolf Heggeli                                                                                Tonto Utvikling AS  

                                                                                                          Kjetil Kræmer    

                                                                                                          Styreleder  

 

 

Bortfester aksepterer herved ovennevnte transport av festeavtalen:  

 

 

 

Sted/dato:__________________                                                Sted/dato:__________________ 

 

___________________________                                               ___________________________ 

Tromsø Havn KF                                                                             Tromsø kommune (som hjemmelshaver) 

Jarle Heitmann/Jørn-Even Hanssen                                            Gunnar Wilhelmsen  

Styreleder/havnedirektør                                                             Ordfører   
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020 

 

 

Saksbehandler:  Anders Aspaas Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Tromsø Havnestyre 30.01.2020 

 

 
Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 

1. Tromsøterminalen åpner  
2. Salg Terminalgata 10  
3. EPI Norge AS på vent  
4. Troms Kraft-samarbeidet  
5. Brann kai 25  
6. Åpning av tuben på havneterminalen  

 

Innstilling: 
 
Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

 




