
Tromsø Havn 

MØTEINNKALLING 

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE 
Møtested: Tromsø Havn, nettmøte 
Møtedato: 30.04.2020 
Tid:  12:00 - 16:00 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
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17/20 20/72 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020. 

18/20 20/46 

ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS 

19/20 20/2 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 

2019  

20/20 20/77 

ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF 

21/20 20/78 

FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF 

22/20 20/88 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020  

Tromsø, 23.04.2020 

Jarle Heitmann 
Styreleder 
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Tromsø Havn Sak  17/20 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020. 

Saksbehandler: Anders Aspaas Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 20/72 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

Møteprotokoll fra 26. mars 2020 legges til godkjenning av styret. 

Innstilling: 

Møteprotokoll fra 26. mars 2020 godkjennes. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Tromsø Havn 

MØTEPROTOKOLL 

Tromsø Havnestyre 

Møtested: Tromsø Havn, nettmøte 

Møtedato: 26.03.2020 

Tid:  12:00 - 14:00 

Til stede på møtet 

Medlemmer: 

Med møte og 

talerett: 

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

Søndergaard, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Harriet 

Willassen (vara) 

Forfall: Erling Bangsund 

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

Innkalling: Godkjent 

Saksliste: Godkjent 

Tor Arne Morskogen og May-Britt Ellingsen måtte forlate møtet ca. 

12:55, under behandling av sak 16/20. 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 
13/20 20/53 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.02.2020. 

14/20 20/2 

ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019 

15/20 20/67 

GJENNOMGANG AV AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR 

PERIODEN 2019  

16/20 20/70 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020  
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13/20 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.02.2020. 

Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 27. februar 2020 godkjennes. 

Behandling: 

Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 27. februar 2020 godkjennes. 

14/20 

ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019 

Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.

2. Tromsø havnestyre legger fram årsberetning 2019 for Tromsø kommunestyre med

slik innstilling:

Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.

Behandling: 

Havnestyret ber administrasjonen gjøre endringer i årsberetningen som fremkom i 

møtet. Havnestyret foreslo tillegg til innstillingens punkt 1: «, med de endringene som 
framkom i møtet.».  

Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget til tillegg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019, med de
endringene som framkom i møtet.

2. Tromsø havnestyre legger fram årsberetning 2019 for Tromsø kommunestyre med

slik innstilling:

Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.
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15/20 

GJENNOMGANG AV AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2019 

Havnedirektørens innstilling: 
Havnestyret tar saken til orientering. 
Behandling: 

HMS/K-koordinator orienterte. 

Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Havnestyret tar saken til orientering. 

16/20 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020  

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

Behandling: 

Votering: 

Havnedirektørens statusrapport ble tatt til orientering. 

Vedtak: 

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

Møtet slutt kl 14:00 

Tromsø, 26.03.2020 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

Anders Vaaja Aspaas 

Referent 
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Underskrifter: 

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

ble bestemt på møtet. 

Anne-Linn Lernes Tor Arne Morskogen Synnøve Søndergaard 

May-Britt Ellingsen Ketil Arnesen Erling Bangsund 
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Tromsø Havn Sak  18/20 

ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS 

Saksbehandler: Jørn-Even Hanssen Arkiv: 037 U01 

Arkivsaksnr.: 20/46 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

18/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

Bakgrunn: 

I tråd med Tromsø Havn sin reviderte strategi for perioden 2020 – 2032 og kommunens Klima-, 
miljø- og energiplan for perioden 2018 – 2025, har Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS (heretter 
partene) diskutert hvordan man i felleskap kan få fortgang i arbeidet med å elektrifisere Tromsø 
Havn sine kaianlegg.  

De foreløpige diskusjonene avdekker at potensialet for miljøgevinst er langt større enn «bare 
landstrøm» om havna utvikler seg til å bli et knutepunkt ikke bare for logstikk, men også for nye 
energiformer som hydrogen, LNG, Biofuel mv. I første omgang er søkelyset på landstrøm, men 
samarbeidet bør ikke begrenses til dette. Dette understøttes av at stadig flere kunder etterspør også 
andre miljøvennlige løsninger til sine skip, busser og langtransport.   

Drøfting: 

Elektrifisering av en havn og omlegging til nye energiformer krever betydelige investeringer i 
infrastruktur. Den teknologiske risikoen vil være stor. Markedet er umodent og kompetansen på 
området en knapphetsfaktor. For å møte disse utfordringene og samtidig spre risiko, ønsker 
administrasjonen å etablere eget selskap – Arctic Energy Port Tromsø AS - i samarbeid med Troms 
Kraft AS. Dette selskapet vil investere i og forvalte infratruktur, samt være kommersielt ansvarlig 
overfor kundene.  

Selskapet foreslås initielt finansiert ved at Tromsø Havn går inn med et tinginnskudd tilsvarende 
verdien av verdien av strømanlegget på Kai 3, estimert til NOK 833 000.  

Partene arbeider for tiden med å vurdere ulike forretningsmodeller, risikoområder, kapitalstrømmer, 
markedet mv. Det vurderes om det kan være hensiktsmessig å invitere inn andre havner og 
kraftselskaper slik at risiko spres ytterligere, at løsningene standardiseres og at markedspotensialet 
utvides.  

Arbeidet med aksjonæravtale og øvrige stiftelsesdokumenter er i sluttfasen og legges ved denne 
saksfremstillingen for diskusjon. For å sikre en effektiv beslutningsprosess og fremdrift innstilles det 
på at styreleder og havnedirektør får fullmakt til å ferdigstille dokumentene på vegne av Tromsø 
Havn og fullføre etablering av selskapet. 

Havnedirektøren mener at etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS er vesentlig for å få ned 
utslipp av skadelige klimagasser i både Tromsø by og regionen. Selskapet representerer samtidig en 
spennende forretningsmulighet for Tromsø Havn og vil samtidig bidra til å utvikle selskapet i en mer 
miljøvennlig retning, jfr. revidert strategi for perioden 2020 - 2032.  
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Sak 18/20 

Vedlegg: 

Utkast til aksjonæravtale  
Utkast til øvrige stiftelsesdokumenter 

Innstilling: 

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn etablerer aksjeselskap sammen med
Troms Kraft AS.

2. Selskapet blir ved oppstart finansiert ved at havna legger inn et tinginnskudd tilsvarende
verdien av landstrømsanlegget som er etablert på Kai 3.

3. Styrets leder og Havnedirektør gis fullmakt til å ferdigstille aksjonæravtalen, øvrige
stiftelsesdokumenter og fullføre etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS.

4. Kommunestyret orienteres om etableringen av selskapet.

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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UTKAST 

_____________________________ 

AKSJONÆRAVTALE 

_____________________________ 

vedrørende 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 
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Denne aksjonæravtalen (Avtalen) er inngått 07.05 2020 mellom: 

Navn: Troms Kraft AS Org.nr. 979 468 792 

Adresse: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord 

Og 

Navn: Tromsø Havn KF Org.nr. 971 035 714 

Adresse: Samuel Arnesens gate 5, 9008 Tromsø 

Hver av partene angitt ovenfor omtales i det videre som en «Part» og samlet som «Partene», og dette 
skal også gjelde for parter som senere tiltrer denne Avtalen.  

1. Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for Avtalen er at Tromsø Havn og Troms Kraft i fellesskap ønsker å utvikle løsninger, 
produkter og tjenester for å kunne tilby alternativer til fossile energikilder til Tromsø Havn sine kunder. 

Partene inngår denne Avtalen for nærmere å regulere det innbyrdes forhold mellom Partene som 
aksjeeiere i Arctic Energy Port Tromsø AS, organisasjonsnummer (...) (Selskapet).  

Selskapet skal drive virksomhet innen: 

• å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til Tromsø Havns kunder,
• å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør,
• å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet, og
• å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål.

Selskapets virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lovgivning og den til enhver tid gjeldende 
forretningsplan. Hver Part skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å fremme og utvikle 
Selskapets virksomhet til Selskapets beste. 

Foruten punkt 4.2 bokstav e), er denne Avtalen ikke til hinder for at Partene eller deres Nærstående 
(som definert nedenfor) kan fortsette å drive sin nåværende virksomhet, samt enhver form for 
fremtidig virksomhet, selv om slik virksomhet, direkte eller indirekte, konkurrerer eller kan anses å 
konkurrere med Selskapets virksomhet.  

Med "Nærstående" menes i relasjon til en person eller selskap: (i) enhver person eller selskap som har 
direkte eller indirekte kontroll over personen eller selskapet; og (ii) enhver person eller selskap som 
direkte eller indirekte er kontrollert av eller under felles kontroll med personen eller selskapet. 
"Bestemmende innflytelse" som angitt i aksjeloven §§ 1-5 jf. 1-3, skal alltid anses for å utgjøre kontroll. 

Ved undertegning av Avtalen eier Partene til sammen 100 % av aksjene i Selskapet hvor Tromsø Havn 
eier 49% og Troms Kraft AS 51%. Selskapets aksjekapital er NOK 1.700.000 fordelt på 1.700 aksjer hver 
pålydende NOK 1.000.  
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2. Aksjerettigheter

Alle aksjene i Selskapet har like rettigheter ved inngåelse av denne Avtale, herunder til utbytte, men 
med slike særlige rettigheter som er tillagt noen av Partene i henhold til Avtalen.  

Selskapets vedtekter skal fra ikrafttredelse av Avtalen være lik de vedtektene som er inntatt som 
Vedlegg 1.  

3. Styre og daglig leder

3.1. Styresammensetning 

Selskapets styre skal ha 2-6 medlemmer. 

Styret i Selskapet velges av generalforsamlingen i henhold til aksjeloven med følgende tilpasninger: 

Så lenge hver Part eier minst 40% av Selskapets aksjekapital, skal: 

a) Troms Kraft skal ha rett til å utpeke 2 styremedlem hvorav 1 skal være styreleder.

b) Tromsø Havn skal ha rett til å utpeke 2 styremedlemmer.

For øvrig skal hver av Partene som eier minst 40% av Selskapets aksjekapital, ha rett til å utpeke 2 
styremedlemmer, og hver av Partene som eier minst 10% av Selskapets aksjekapital, ha rett til å utpeke 
1 styremedlem. Den Part som til enhver tid eier flest aksjer i Selskapet skal i tillegg ha rett til å utpeke 
styrets leder. 

Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemninger i styret skal lederen i alle tilfeller ha 
dobbeltstemme. 

Partene skal før de nominerer sine styremedlemmer konsultere med hverandre for å få et best mulig 
sammensatt styre. Styreleder skal i god tid før en generalforsamling med valg av styre på agendaen ta 
initiativet til slik konsultasjon mellom Partene. 

Partene skal påse at de valgte styremedlemmer opptrer og stemmer i overenstemmelse med Avtalen. 
Dersom et styremedlem ikke etterlever dette, skal de Parter som har oppnevnt styremedlemmet, påse 
at vedkommende styremedlem blir erstattet med et annet styremedlem som vil etterleve Avtalen og 
beslutninger truffet av generalforsamlingen. Alle Parter plikter å medvirke til valg av og utskifting av 
styremedlemmer i samsvar med Avtalen, herunder gjennom stemmegivning på generalforsamling.  

3.2. Styrets forvaltning og saksbehandling 

Styret skal forestå forvaltningen av Selskapet. Styret skal utøve sin kontroll og forvaltning innenfor 
rammen av lov, vedtekter og den til enhver tid gjeldende forretningsplan og styret skal gjennom sine 
beslutninger søke å fremme Selskapets forretningsmessige formål. Styret skal utarbeide en 
forretningsplan for Selskapet, som skal fremlegges generalforsamlingen for godkjennelse.        

Styret skal møtes så ofte som det trengs for å utføre Styrets oppgaver på en forsvarlig måte, men 
uansett minst 4 ganger per år.  

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 5 virkedager før møtet skal 
avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist, eller det er nødvendig å avholde 
styremøte med kortere frist som følge av sakens art. Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett 
samt saksorden for møtet. Styrebeslutninger kan også vedtas uten møte ved behov og så langt 
aksjeloven åpner for det.  
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3.3. Daglig leder og revisor 

Styret beslutter ansettelse av daglig leder.  

Selskapets revisor skal være KPMG med mindre generalforsamlingen vedtar noe annet. 

4. Vesentlige beslutninger

4.1. Beslutninger på generalforsamling 

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Det skal være én aksjeklasse i 
Selskapet.  

Generalforsamlingen treffer sine vedtak med slikt flertall som etter den til enhver tid gjeldende 
lovgivning er påkrevd for den aktuelle beslutning, med mindre annet følger av Avtalen.  

4.2. Skjerpede flertallskrav 

Følgende vedtak kan i styret bare treffes dersom minst ett styremedlem utpekt av hver Part stemmer 
for og i generalforsamlingen bare treffes dersom samtlige av Partene stemmer for: 

(a) Fusjon, fisjon eller oppløsning av Selskapet;

(b) Inngåelse av «joint ventures» eller tilsvarende samarbeid med en tredjepart;

(c) Investeringer, avtaler eller disposisjoner som samlet sett overstiger MNOK 20 i investering;

(d) Opptak av gjeld på minst MNOK 15; og

(e) Godkjennelse av en Parts etablering av eller investering i virksomhet som direkte konkurrerer
eller kan anses å konkurrere med Selskapets virksomhet (dette gjelder ikke en Parts eller
dennes Nærståendes (i) etablering av infrastruktur for levering av strøm eller andre liknende
tjenester til slik konkurrent, eller (ii) salg av strøm eller andre liknende tjenester til slik
konkurrent, som skal være tillatt uten godkjennelse);

med mindre vedtaket fremgår av Selskapets forretningsplan. 

Hvis en Parts aksjeandel reduseres til under 40% av det totale antall aksjer i Selskapet, skal vedtakene 
som nevnt over kunne treffes selv om den aktuelle Parten, eller styremedlemmer utpekt av denne, 
ikke stemmer for. 

4.3. Fastlåste situasjoner 

Hvis styret eller generalforsamlingen ikke er i stand til å treffe vedtak i en sak, til tross for fornyet 
behandling av saken i samme organ med minst 10 dagers mellomrom, skal Partene i god tro søke å 
finne en løsning.  

Hvis Partene ikke er kommet til enighet innen 4 uker etter den opprinnelige behandlingen av saken 
skal den forelegges styrelederne i hver av Partene, som skal forsøke å løse saken. 

Hvis saken ikke er blitt løst innen 6 uker etter den opprinnelige behandlingen av saken, kan beslutning 
i saken treffes av Parter som til sammen eier mer enn 50% av aksjene.  

5. Overdragelse av aksjer

5.1. Generelle bestemmelser 
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Overdragelse av aksjer skal skje i henhold til reglene i aksjeloven slik denne til enhver tid lyder, med 
mindre annet fremgår av Avtalen.  

En Part skal opplyse en mulig kjøper av hans aksjer i Selskapet om Avtalens bestemmelser om 
forkjøpsrett, medsalgsrett og styresamtykke, og sørge for at en avtale med kjøperen ikke strider mot 
disse og ikke gjennomføres før øvrige Parter har hatt mulighet til å utøve sine rettigheter etter Avtalen. 

5.2. Salgsnotis og Fristdag 

Dersom en Part ønsker å overdra eller for øvrig disponere over aksjer i Selskapet, skal Parten først 
sende skriftlig melding til styret (Salgsnotis). Salgsnotisen skal inneholde navn og kontaktdetaljer på 
erverver, antall aksjer som ønskes overført, vederlaget for aksjene, ønsket tidspunkt for overføringen 
og andre opplysninger som er relevante for å vurdere overdragelsen. Styret skal sende kopi av 
Salgsnotisen til øvrige aksjonærer kort tid etter mottak, med kopi til den Part som ønsker å overdra 
aksjer. I samme melding skal Partene orienteres om Salgsnotisen utløser forkjøpsrett, medsalgsrett 
eller andre rettigheter under Avtalen. Datoen for styrets mottak av salgsnotisen defineres som 
Fristdagen. 

5.3. Styresamtykke 

Enhver form for overdragelse av eller pantsettelse av aksjer er betinget av samtykke fra Selskapets 
styre i samsvar med aksjeloven. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. 

Styret skal ta stilling til om det samtykker til en overdragelse senest innen 3 uker etter Fristdagen og 
umiddelbart deretter orientere Partene om sin avgjørelse.  Dersom styret ikke orienterer om sin 
avgjørelse eller ikke behandler saken innen fristen, skal samtykke anses for å være gitt. 

Øvrige Parters forkjøpsrett og medsalgsrett gjelder bare dersom styret først har godkjent 
overdragelsen som utløser forkjøpsretten eller medsalgsretten. 

5.4. Tiltredelse til Avtalen 

Partene skal sørge for at nye aksjonærer som erverver aksjer fra en Part eller som tegner nye aksjer i 
Selskapet, tiltrer denne Avtalen uten forbehold og med virkning fra tidspunktet for ervervet. Styret 
skal holde tilbake samtykke til erverv av aksjer inntil erverver skriftlig har tiltrådt Avtalen og 
dokumentert dette til styret.  

5.5. Tidsbegrenset overdragelsesforbud 

I en periode på 5 år fra dato for denne Avtalen skal Partene ikke overdra, pantsette eller på annen 
måte disponere over sine aksjer i Selskapet uten forutgående skriftlig samtykke fra de øvrige Partene. 
Etter nevnte tidspunkt kan Partene disponere over sine aksjer med de begrensninger som følger av 
Avtalen. 

5.6. Felles regler om overdragelse av aksjer 

Krav om styresamtykke ved overdragelse av aksjer og reglene om tidsbegrenset overdragelsesforbud, 
forkjøpsrett, medsalgsplikt eller medsalgsrett gjelder ikke ved overdragelse til selskaper i samme 
konsern som overdrager (jf definisjonen i aksjeloven § 1-3) så lenge erververen tiltrer Avtalen.  

Dersom et konsernselskap som har fått overført aksjer i henhold til ovenstående opphører å inngå i 
selgerens konsern, skal konsernselskapet informere alle øvrige Parter om dette. De overdratte aksjene 
skal i så fall omgående tilbakeføres til selgeren og selgeren igjen bli part i Avtalen. Dersom slik 
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tilbakeføring og tiltreden til Avtalen ikke skjer innen 4 uker etter skriftlig varsel fra en Part, utløses 
forkjøpsrett til alle overdratte aksjer for øvrige Parter. 

5.7. Forkjøpsrett 

Dersom en Part ønsker å overdra aksjer har øvrige Parter rett til å kjøpe disse aksjene på de vilkår som 
følger av Salgsnotisen. En Part utøver forkjøpsrett ved skriftlig melding (med kopi til styret) som må ha 
kommet frem til selgende Part senest 6 uker etter Fristdagen. Partens overtakelse av aksjene skal finne 
sted mot kontant betaling senest 3 måneder etter Fristdagen. 

Dersom en Part som ønsker å benytte forkjøpsrett mener at Salgsnotisens angivelse av den samlede 
prisen på aksjene er høyere enn markedsverdi, kan denne Parten samtidig med utøvelse av sin 
forkjøpsrett kreve at en verdsetter fastsetter aksjenes Virkelige Verdi etter fremgangsmåten i punkt 9. 
En Part som krever slik fastsettelse av Virkelig Verdi er pliktig til å kjøpe aksjene til den prisen som 
verdsetteren kommer frem til. 

Hvis flere Parter utøver forkjøpsretten, skal aksjene fordeles mellom dem i samme forhold som de eier 
aksjer i Selskapet på Fristdagen. Forkjøpsretten kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det 
antall retten kan gjøres gjeldende for. 

Dersom forkjøpsretten ikke utøves av noen Parter senest 6 uker etter Fristdagen, kan selgeren selge 
alle (men ikke bare noen av) aksjene som angitt i Salgsnotisen, forutsatt at salget skjer til pris og på 
vilkår for øvrig som samlet sett er like gode eller bedre for en selger i forhold til vilkårene som angitt i 
Salgsnotisen. 

Dersom selgeren innen 6 måneder etter Fristdagen ikke har inngått bindende avtale om salg av 
aksjene, kan et salg ikke gjennomføres før det er sendt ny Salgsnotis med tilsvarende anledning for 
øvrige Parter til igjen å benytte sin forkjøpsrett eller medsalgsrett.   

5.8. Forkjøpsrett ved Kontrollskifte 

Med Kontrollskifte menes at en tredjemann får bestemmende innflytelse over en Part. Bestemmende 
innflytelse skal her forstås på samme måte som i aksjeloven § 1-3 (2) andre setning. I et slikt tilfelle har 
den annen Part rett til å overta samtlige av aksjene til den Part som er gjenstand for Kontrollskiftet. 

Straks retten til å kjøpe aksjer etter dette punkt 5.8 utløses, skal den Part som er gjenstand for 
Kontrollskifte sende en Salgsnotis til styret som skal opplyse om grunnen til at et Kontrollskifte er 
skjedd og angi markedsverdi av aksjene. Styret skal deretter følge reglene i punkt 5.2. 

Punkt 5.7 første, andre og tredje avsnitt gjelder tilsvarende. 

6. Medsalgsrett

Dersom en Part ønsker å overdra mer enn 1/3 av aksjene i Selskapet har øvrige Parter rett til å delta 
forholdsmessig i salget på de vilkår som følger av Salgsnotisen. Denne retten må utøves ved skriftlig 
melding til den selgende Part (med kopi til styret) innen 6 uker etter Fristdagen.   

Punkt 5.7 tredje, fjerde og femte avsnitt gjelder tilsvarende. 

Selgeren, eller den han utpeker, har på vegne av de som har utøvd medsalgsretten fullmakt til å 
forhandle og inngå endelig kjøpekontrakt for salget på vilkår som samlet sett er minst like gode som 
vilkårene angitt i Salgsnotisen. Alle medselgende Parter er bundet av vilkårene i kjøpekontrakten. 
Kjøpekontrakten skal behandle alle Parter forholdsmessig likt. Partenes selgeransvar skal være pro rata 
og for hver Part ikke overstige den andelen av kjøpesummen som hver av dem mottar. Medselgende 
Part skal dekke en andel av selgerens eksterne og rimelige kostnader relatert til salget på pro rata basis. 
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7. Medsalgsplikt

Dersom en eller flere Parter som samlet eier minst 2/3 av aksjene i Selskapet har til hensikt å selge 
samtlige av sine aksjer til en uavhengig tredjepart, kan de kreve at de øvrige Parter selger sine aksjer 
på samme betingelser. Medsalgsplikten utøves ved skriftlig melding senest 30 dager før datoen for når 
salget til tredjemann skal gjennomføres. For salget gjelder punkt 6 tredje avsnitt tilsvarende. 

En Part som blir pålagt medsalgsplikt kan ikke utøve forkjøpsrett eller medsalgsrett, og salg kan 
gjennomføres uten å følge prosedyren i punkt 5.2.  

8. Utstedelse av aksjer

Utstedelse av nye aksjer i Selskapet skal skje til en tegningskurs basert på Selskapets antatte Virkelig 
Verdi fastsatt i henhold til punkt 9. 

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) ved 
emisjon tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandeler i Selskapet.  

Partene er innforstått med at en Parts aksjeeierandel kan bli utvannet dersom Parten ikke deltar eller 
deltar i henhold til Partens forholdsmessige eierandel i Selskapet i fremtidige kapitalforhøyelser i 
Selskapet.      

9. Fastsettelse av Virkelig Verdi

Med «Virkelig Verdi» menes Selskapets virkelige verdi fastsatt på grunnlag av alminnelig anerkjente 
verdsettelsesprinsipper i samsvar med aksjeloven § 4-17 (5). Når det i Avtalen er bestemt at verdien 
av aksjene skal fastsettes til aksjenes andel av Virkelig Verdi, skal verdien av aksjene settes lik aksjenes 
andel av Virkelig Verdi uten fradrag for redusert likviditet i aksjen eller minoritetsinteresse. 

Dersom Partene ikke blir enige om aksjenes Virkelige Verdi innen 3 uker etter at (a) en Part anførte 
uenighet om prisen for aksjene eller (b) behovet for å fastsette aksjenes Virkelig Verdi for øvrig 
oppstod, fastsettes denne ved at de involverte Parter i fellesskap utpeker en uavhengig og anerkjent 
verdsetter (siviløkonom eller revisor) som skal fastsette aksjenes Virkelige Verdi med bindende og 
endelig virkning for Partene. Dersom Partene ikke har blitt enige om valg av verdsetter innen én uke 
etter nevnte 3 ukers frist, kan hver av de involverte Partene kreve at verdsetteren velges ved 
loddtrekning. Loddtrekningen skjer ved at hver Part foreslår en verdsetter og Selskapets styreleder 
trekker en av disse. De foreslåtte verdsetterne skal først godkjennes av Selskapets revisor.  

Verdsetteren skal avgjøre spørsmålet etter alminnelige kontradiktoriske prinsipper med hensyn til alle 
involverte Parter. Hver Part kan fremlegge den dokumentasjon de anser for å være relevant, forutsatt 
at slik dokumentasjon samtidig også leveres til den annen Part. Verdsetteren kan velge å avholde ett 
eller flere møter med de involverte Partene og etterspørre mer informasjon. Samtlige Parter skal ha 
rett til å delta i slike møter og ta med seg rådgivere, samt fremlegge ytterlige dokumentasjon. Samtlige 
involverte Parter skal få anledning til å gjennomgå et foreløpig utkast til avgjørelse, slik at de kan 
komme med kommentarer før endelig avgjørelse foreligger. Verdsetterens endelige avgjørelse skal om 
mulig avgis innen 6 uker etter dennes aksept av oppdraget. 

Kostnadene til verdsetter bæres av Partene som er del i tvisten etter prinsippene i tvisteloven §§ 20-2 
til 20-6. Verdsetterens avgjørelse skal inkludere fordeling av disse utgiftene. Hver av Partene bærer 
sine egne utgifter, herunder utgifter til rådgivere. Verdsetterens verdsettelse og kostnadsavgjørelse 
skal anses som en voldgiftsavgjørelse som bare kan settes til side av de ordinære domstolene ved 
søksmål som nevnt i voldgiftsloven § 42. Verdsetteren skal gjøres oppmerksom på den endelige og 
bindende virkning dennes avgjørelse vil få for Partene. 

17

https://min.rettsdata.no/redirect/gL19970613z2D44z2EzA74z2D17


5017638.1

10. Finansiering av selskapet

Ved stiftelse av selskapet inngår Tromsø Havn med tingsinnskudd gjeldende lade og landstrømsanlegg 
tilrettelagt for Brim Explorer i 2019 i henhold til bestemmelsene i aksjeloven § 10-2 jf. § 2-6. Tilsvarende 
inngår Troms Kraft AS med kapitalinnskudd slik at eierbrøken i punkt 1 etableres. 

Finansiering av Selskapets virksomhet skal deretter skje gjennom tilførsel av egenkapital, lån fra 
Partene, fremmedfinansiering eller på annen hensiktsmessig måte som styret eller 
generalforsamlingen til enhver tid måtte beslutte, med de begrensinger som følger av Avtalen.  

Ingen av Partene har plikt til å delta i kapitalforhøyelser, yte lån, eller garantere/stille sikkerhet for 
Selskapets forpliktelser. 

Dersom styret ser det som nødvendig med ny egenkapital i Selskapet, har Partene plikt til å stemme 
for kapitalforhøyelse uavhengig av om Parten selv deltar, forutsatt at kapitalforhøyelsen skjer til 
markedsmessig prising av Selskapet basert på en forutsetning om fortsatt drift. Ved uenighet blant 
Partene om Selskapets markedsverdi som grunnlag for kapitalforhøyelsen, skal denne fastsettes på 
samme måte som angitt i punkt 9 og Selskapet skal dekke kostnadene med prosessen for fastsettelse 
av markedsverdi. 

Partene skal likebehandles ved eventuelle beslutninger om kapitalendringer, herunder forhøyelse eller 
nedsetting av aksjekapitalen, fisjon, fusjon, utstedelse av tegningsrettigheter eller andre finansielle 
instrumenter. Partene skal gis samme rett, men ikke ha plikt, til å opprettholde den innbyrdes 
eierfordelingen i Selskapet mellom Partene. 

11. Utbytte

Partene er enige om at det skal legges opp til en utbyttestrategi i Selskapet hvor en som hovedregel til 
enhver tid skal beslutte å utbetale maksimalt utbytte til Partene i den grad (i) det er rom for det 
hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer, (ii) det ikke er i strid med relevante låneavtaler 
og (iii) er tillatt etter de til enhver tid gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig 
egenkapital og likviditet etter utdelingen jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4.  

12. Mislighold

Dersom en Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan hver av de øvrige Parter 
gjøre gjeldende slike beføyelser som følger av norsk rett (herunder blant annet kreve oppfyllelse av 
pliktene og erstatning for lidt tap).  

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet (om mulig) slikt mislighold innen 30 
dager etter at skriftlig varsel er sendt Parten, kan de øvrige Partene kreve å få overta den 
misligholdende Parts aksjer i Selskapet. Utøvelse av denne retten er ikke til hinder for at de øvrige 
Partene kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende som følge av kontraktsbruddet. 

Vederlaget for aksjene skal tilsvare 75 % av aksjenes Virkelige Verdi, men med fradrag for eventuelt 
tap som de overtakende Partene er påført som følge av misligholdet. Ved uenighet om aksjenes 
Virkelige Verdi, skal uenigheten med endelig virkning avgjøres etter punkt 9. 

13. Diverse bestemmelser

13.1. Lojalitet 

Partene forplikter seg til å opptre lojalt overfor hverandre og overfor Selskapet i henhold til 
bestemmelsene i Avtalen og ta alle de skritt som er nødvendig for å sikre at Avtalen etterleves og 
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gjennomføres, herunder delta (enten selv eller ved fullmektig) og stemme i samsvar med Avtalens 
formål på Selskapets generalforsamlinger og sørge for at Avtalen blir overholdt av Selskapets styre.  

Dersom en Part ikke stemmer i overensstemmelse med denne Avtalen, er Partene enige om å 
iverksette de nødvendige skritt for å endre slike beslutninger, herunder er Partene forpliktet til å skifte 
ut eventuelle styremedlemmer som ikke stemmer i overensstemmelse med Avtalen. 

13.2. Informasjon 

Hver av Partene skal sørge for at Selskapet, i den grad det er mulig etter gjeldende rett, gir Partene 
den informasjon som er nødvendig for å oppfylle finansielle rapporteringsforpliktelser, andre rettslige 
forpliktelser, eventuelle rimelige krav til rapportering fra en Part eller bakenforliggende eiere, eller 
som Parten ellers har et rimelig behov for. 

13.3. Motstrid og forholdet til aksjeloven 

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene/aksjeloven, går Avtalen foran i forholdet 
mellom Partene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning.  

13.4. Konfidensialitet 

Partene forplikter seg til å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell 
informasjon som Parten på grunn av sitt eierskap, ansettelsesforhold eller tillitserverv i Selskapet har 
blitt kjent med. Dette inkluderer både konfidensiell informasjon vedrørende Selskapet og de øvrige 
Partene.  

Dette punktet gjelder både mens Avtalen løper og etter dens opphør.  

13.5. Kommunikasjon 

Meldinger og notiser etter denne Avtale mellom Partene og fra Selskapet til Partene kan sendes til den 
e-postadresse som følger av Selskapets aksjeeierbok for de respektive Partene.

13.6. Varighet 

Avtalen gjelder for en Part så lenge Parten eier (direkte eller indirekte) aksjer i Selskapet. For en Part 
som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i samsvar med Avtalen, opphører Avtalen når 
avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal ikke frita for plikter eller ansvar som er 
pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet. Punkt 14.4 
(Konfidensialitet) og punkt 14.8 (Lovvalg og tvister) gjelder etter at denne Avalen opphører.   

13.7. Gyldighet 

For det tilfelle at domstol eller annen kompetent myndighet finner at en bestemmelse i Avtalen ikke 
er gyldig eller bindende under norsk rett, forplikter Partene seg til å endre slik bestemmelse slik at 
denne blir gyldig og bindende og på en måte som er i tråd med intensjonene bak bestemmelsen i videst 
mulig forstand.  

13.8. Lovvalg og tvister 

Avtalen er underlagt norsk rett.  

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet. 
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Eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved voldgift etter den norske 
voldgiftsloven. Unntak gjelder for de tvister som skal avgjøres etter særskilt prosess regulert i denne 
Avtalen. Voldgiftsforhandlingene og innholdet i disse og dokumenter fremlagt i denne sammenheng 
samt voldgiftsavgjørelsen skal være konfidensielle, og Partene skal inngå en særskilt 
konfidensialitetsavtale i forbindelse med at voldgiftsforhandlinger initieres. 

* * *

__________________________ ________________________ 

Dato: 

Sted: 

Signatur: 

Dato: 

Sted: 

Signatur: 

For Tromsø Havn KF For Troms Kraft AS 

Vedlegg 1; Vedtekter 
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SELSKAPSDOKUMENTER 
FOR 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 

STIFTELSE MED TINGSINNSKUDD OG KONTANTINNSKUDD 
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STIFTELSESDOKUMENT 
FOR 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 

Den torsdag 7. mai 2020 ble stiftelsesmøte for Arctic Energy Port Tromsø AS avholdt i Troms Kraft AS 
sine lokaler i Tromsø.  

1. Stifter

Til stede som stiftere var: 

Troms Kraft AS 
Organisasjonsnr.  979 468 793 
Adresse: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord 
Representert av: Semming Semmingsen 

Tromsø Havn Kf 
Organisasjonsnr.  971 035 714 
Adresse: Samuel Arnesens gate 5, 9008 Tromsø 
Representert av: Jørn Even Hanssen 

2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 1 700 000 fordelt på 1 700 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 1 000 og tegnes til kurs NOK 1 000 for hver aksje, til sammen NOK
1700 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 35 570,- til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.
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Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen: 

Troms Kraft AS 
 867 aksjer á NOK 1 000, til sammen NOK 867 000. 

Tromsø Havn KF 
 833 aksjer á NOK 1 000, til sammen NOK 833 000. 

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at: 

Troms Kraft betaler kontantinnskuddet til selskapets bankkonto 

Tromsø Havn overdrar til Arctic Energy Port Tromsø AS etablert ladeinfrastruktur ved kai 3 i 
Tromsø som nærmere beskrevet i redegjørelse, vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet. Innskuddet 
anses ytet ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.  

Stifterne skal besørge at etablert ladeinfrastruktur ved kai 3 i Tromsø samt kontantinnskudd 
overdratt til selskapet snarest mulig etter aksjetegningen. 

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil
NOK 35 570 hvorav inntil:

- NOK 5 570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund

- NOK 10 000 for juridisk bistand fra SANDS

- NOK 20 000 for bistand fra revisor KPMG

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser,
erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne
stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

NN Troms Kraft  (Styreleder) 

NN Troms Kraft (Styremedlem) 

NN Tromsø Havn (Styremedlem) 

NN Tromsø Havn (Styremedlem) 
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Revisor: 

Selskapets revisor skal være KPMG AS, adresse Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, org. nr. 935 174 
627. 

7. Åpningsbalanse:

Bekreftet åpningsbalanse følger som vedlegg 3 til stiftelsesdokumentet.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument. 

Tromsø, torsdag 7. mai 2020 

Troms Kraft AS Tromsø Havn Kf 
v/ Semming Semmingsen v/ Jørn Even Hanssen 

Vedlegg: 

- Vedtekter
- Redegjørelse med vedlegg
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Til stiftelsesmøtet i Arctic Energy Port Tromsø AS 

REDEGJØRELSE FOR TINGSINNSKUDD I ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ 
AS 

Denne redegjørelsen er utarbeidet av Stifterne av Arctic Energy Port Tromsø AS etter reglene i 
aksjeloven § 2-6 da selskapet stiftes med tingsinnskudd og kontantinnskudd.  

1. Bakgrunn

Stiftelsen av Arctic Energy Port Tromsø AS skjer ved overføring av etablert ladeinfrastruktur
ved kai 3 i Tromsø som nærmere beskrevet nedenfor i punkt 2, samt overførsel av
kontantinnskudd til selskapets bankkonto.

Stifterne skal til sammen tegne 1 700 aksjer hver pålydende NOK 1 000, til tegningskurs NOK
1 000 pr. aksje. Den samlede aksjeinnskuddsforpliktelsen blir dermed NOK 1 700 000 hvorav
aksjekapitalen utgjør NOK 1 700 000.

2. Nærmere om tingsinnskuddet

Beskrivelse av tingsinnskuddet 

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen

Informasjon om verdsettelsen

4. Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst svarer til
det avtalte vederlag

Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som
overdras, stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK
1700 000, hvorav aksjekapitalen utgjør NOK 1 700 000.

Tromsø, den torsdag 7. mai 2020 

Troms Kraft AS Tromsø Havn KF 
v/ Semming Semmingsen v/ Jørn Even Hanssen 
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VEDTEKTER  
FOR 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 

(Vedtatt ved stiftelsen den torsdag 7. mai 2020) 

§ 1 Selskapets navn er Arctic Energy Port Tromsø AS

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Tromsø.

§ 3 Selskapets virksomhet er:

- å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene av havnene i Tromsø
- å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør
- å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet
- å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål.

§ 4 Selskapets aksjekapital er på kr 1.700.000.- fordelt på 1.700 aksjer pålydende NOK kr 1.000.- fullt
innbetalt lydende på navn.

§ 5 Selskapets styre skal ha 2 til 6 medlemmer. Det kan velges personlige varamedlemmer.
Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Styrets leder velges
av generalforsamlingen. Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemninger i styret skal lederen ha
dobbeltstemme.

§ 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele
prokura.

§ 7 For øvrig kommer bestemmelsene i den til enhver gjeldende aksjelov til anvendelse.

Tromsø, 07.05.2020 

____________________ ____________________ 
Jørn Even Hansen Semming Semmingsen 
Tromsø Havn KF Troms Kraft AS 
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AKSJEEIERBOK FOR 
ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 

(organisasjonsnummer […])

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL 

Selskapets aksjekapital er NOK 1 700 000 fordelt på 1 700 aksjer pålydende NOK 1 000. 

AKSJEFORDELING: 

Aksjeeier Personnr./org.nr Adresse Aksjenr. Antall 
aksjer 

Ervervstidspunkt 

Troms Kraft AS 979 468 793 Evjenvegen 34, 
9024 
Tomasjord 

1 - 867  867 Torsdag 7. mai 
2020 

Tromsø Havn KF 971 035 714 Samuel 
Arnesens gate 
5, 9008 
Tromsø 

868 - 1700  833 Torsdag 7. mai 
2020 

SUM Aksjer: 1700 1700 

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER: 

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt. 

ANNET: 

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene. 

Tromsø, den torsdag 7. mai 2020 

_____________________ 
NN 

Styreleder 
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AKSJEEIERBEVIS  
FOR 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 
(Organisasjonsnummer […]) 

I henhold til aksjeloven § 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeeierboken, gis melding om dette 
fra selskapet.  

Herved meddeles at Troms Kraft AS er innført i aksjeeierboken til Arctic Energy Port Tromsø AS pr. 
07/05 2020 som eier av  867 aksjer i Arctic Energy Port Tromsø AS.  

Arctic Energy Port Tromsø AS har en aksjekapital på NOK 1 700 000 fordelt på 1 700 aksjer hver 
pålydende NOK 1 000 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.  

Tromsø, torsdag 7. mai 2020 

__________________________ 
NN 

Styreleder 
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AKSJEEIERBEVIS  
FOR 

ARCTIC ENERGY PORT TROMSØ AS 
(Organisasjonsnummer […]) 

I henhold til aksjeloven § 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeeierboken, gis melding om dette 
fra selskapet.  

Herved meddeles at Tromsø Havn KF er innført i aksjeeierboken til Arctic Energy Port Tromsø AS pr. 
07/05 2020 som eier av  833 aksjer i Arctic Energy Port Tromsø AS.  

Arctic Energy Port Tromsø AS har en aksjekapital på NOK 1 700 000 fordelt på 1 700 aksjer hver 
pålydende NOK 1 000 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.  

Tromsø, torsdag 7. mai 2020 

__________________________ 
NN 

Styreleder 
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Tromsø Havn Sak  19/20 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019 

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 210 

Arkivsaksnr.: 20/2 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

14/20 Tromsø Havnestyre 26.03.2020 

19/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

Viser til sak 7/20 «Årsregnskap for Tromsø Havn KF for 2019» som ble behandlet i 
havnestyremøte 27. 02.2020 og sak 14/20 «Årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019» 
som ble behandlet i havnestyremøte 26.03.2020. 

Behandling av årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019 legges frem til 
ny behandling da det er foretatt endringer. 
Det vises til note 12 i årsregnskapet 2019 «Anløpsregnskap». Endringer er som følger: 
For mye innkrevd anløpsavgift inklusiv renteberegning for 2019 pålydende kr 1.726.670 
er avsatt i driftsregnskapet som «Avsetning til bundet fond». Dette medfører at 
mindreforbruket er redusert fra kr18.111.088 til kr16.384.418. 
Disposisjonsfondet er redusert fra kr 80.776.227 til kr 69.223.926 som følge av for mye 
innkrevd anløpsavgift for perioden fra og med 2015 til og med 2018 med totalt  
kr11.552.301. Bundet fond (selvkostfond) utgjør da kr 13.278.971. 

Årsberetningen er endret i selve regnskapsdelen driftsregnskap og balanse når det 
gjelder mindreforbruk 2019, disposisjonsfond og bundet fond. Det er også foretatt 
endringer i avsnitt som dette vedrører. I tillegg er det tatt inn et nytt avsnitt « Bundet 
fond». 

Vedlegg: 
Årsregnskap 2019 
Årsberetning 2019 
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Sak 19/20 

Innstilling: 

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF
for 2019.

2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø
kommunestyre med slik innstilling:

a) Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for
2019.

b) Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes
til disposisjonsfond.

c) Udisponert i investeringsfondet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til
investeringsfond.

d) Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for
2019.

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Tromsø Havn har spilt en sentral rolle i 
utviklingen av byen og for forskning i nord siden 
havnekommisjonen (havnestyret) ble etablert 
i 1827. «Porten til ishavet» forteller en historie 
vi er stolte av og som fortsatt forplikter. Også 
i dag er det mange ulike fartøy som velger 
Tromsø når de ruster seg for ekspedisjoner. Det 
skyldes både vår strategiske beliggenhet og at 
vi har stor kompetanse om operasjoner under 
arktiske forhold. Denne kompetansen bygger vi 
videre på, men vi må samtidig ta inn over oss at 
fremtiden vil stille noen nye krav til oss.

Det grønne skiftet er på alles lepper og 
ambisjonene globalt, nasjonal og lokalt er 
store og budskapet meget tydelig; utslipp skal 
kuttes! Analyser i regi av Miljødirektoratet 
viser at skipstrafikken står for 34 % av 
klimagassutslippene i Tromsø. Selv om cruiseskip 
bidrar med 10 % av disse, er det fiskeflåten 
som sammen med passasjertrafikken står for 
de største utslippene fra skipstrafikken med 
henholdsvis 34 og 19 %. 

Når vi samtidig vet at sjøveien = miljøvegen og at 
alle monner drar, er det viktig at vi fra havnenes 
side kritisk tenker igjennom hvordan vi kan drive 
egen virksomhet mest mulig miljøvennlig og 
hvordan vi kan bidra til at båttrafikken – som er 
helt essensiell for Tromsø by og regionen – kan 
få ned sine utslipp. 

Tromsø havn bruker mye tid på disse 
spørsmålene. Svarene er ikke entydige, men 
det som er klart er at vi må samarbeide med 
andre for å finne robuste løsninger. Sammen 
med Troms Kraft vil vi i tiden fremover 
ta en miljøposisjon i nord når det gjelder 
elektrifisering, og etter hvert nye energiformer 
som for eksempel LNG (gass) og hydrogen. 
Båtene, uansett hva de i fremtiden vil trenge av 
energi, må få tilgang til denne langs kysten.

Tromsø Havn vil fremover være et knutepunkt 
både for logistikk, som vi alltid har vært, og for 
ulike energiformer. 

TROMSØ HAVN TAR BØLGEN FOR  
DET GRØNNE SKIFTET

Parallelt med at vi rigger oss for fremtiden, 
driver vi en betydelig virksomhet i våre 
havneområder hver eneste dag. Det siste året 
har vi gjort noen større ombygginger og våger 
nå å friskmelde Prostneset havneterminal. Vi har 
hatt stor aktivitet på Grøtsund i forbindelse med 
logistikkoperasjonen knyttet til vindmølleparken 
på Kvaløya. I Breivika er det kontinuerlig stor 
gods- og logistikkaktivitet. Brannen om bord 
i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik i 
september 2019 har krevd mye av våre dyktige 
kolleger, men «vi har stått han av». 

Resultatene for 2019 er isolert sett tilfreds- 
stillende. Da hoveddelen av investeringer i 
økonomiplanperioden 2020–2023 vil bli  
finansiert ved fond, er gode resultater 
avgjørende. Det vil styrke vår investerings- 
muskel og følgelig vår handlingsfrihet. 

Endelig vil jeg nevne en spennende 
utviklingsprosess som har pågått i tett dialog 
med våre medarbeidere og havnestyret. 
Resultatet er en tydelig strategi med tre klare 
satsningsområder; 

• Tilrettelegge for den maritime 
næringsutviklingen.

• Være en engasjert, endringsvillig og  
effektiv havn.

• Være en pådriver for det grønne maritime 
skiftet i nord. 

Vi i Tromsø Havn har klare planer for hver av 
disse satsningsområdene. Det er derfor jeg 
våger å skrive at vi tar bølgen for det grønne 
skiftet!

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør 
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Tromsø kommunestyre

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies 
av Tromsø kommune. Tromsø kommunestyre 
er havnas øverste organ. Tromsø Havn ledes 
av Tromsø havnestyre. Den daglige driften av 
havna forestås av havneadministrasjonen med 
havnedirektør som leder.

Tromsø havnestyre

Tromsø havnestyre har det overordnede 
ansvaret for å forvalte Tromsø Havn og føre 
tilsyn med foretakets daglige drift. Havnestyrets 
arbeid baseres på gjeldende lovgivning og 
Tromsø Havns vedtekter som beskriver styrets 
ansvar, oppgaver og saksbehandling. 

Tromsø kommunestyre velger seks medlemmer 
med personlige varamedlemmer til Tromsø 
havnestyre, herav et medlem etter forslag fra 
Troms fylkeskommune. Tromsø Havns ansatte 
velger et medlem med personlig varamedlem. 
Tromsø kommunestyre velger styreleder og 
nestleder.

Tromsø Havn

Havnedirektør med administrasjon har ansvaret 
for den daglige driften og legger frem forslag 
til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige 
investeringer.

HAVNESTYRET

Jarle Heitmann

Styreleder

Anne-Linn Lernes

Styrets nestleder

Tor Arne Morskogen

Styremedlem

Erling Bangsund

Styremedlem

Ketil Arnesen

Styremedlem

May-Britt Ellingsen

Styremedlem

Synnøve Søndergaard

Styremedlem
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Anløp, etter skipstype 2017

8615
anløp

Andre fartøy 666

Hurtigruter 717

Lasteskip 872

Bulkskip 1 010

Hurtigbåter 1 596

Fiskefartøy 3 037

Redningsfartøy 31
Fritidsbåter 63 

Offshore 78
Cruiseskip 103

Orlogsfartøy 144
Stats- og forskningsfartøy 134

Tankskip 164

Anløp, etter skipstype 2018

8738
anløp

Andre fartøy 825

Hurtigruter 722

Lasteskip 914

Bulkskip 1 142
Hurtigbåter 1 622

Fiskefartøy 2 770

Fritidsbåter 30
Offshore 54 

Redningsfartøy 59
Orlogsfartøy 129

Stats- og forskningsfartøy 122
Cruiseskip 126

Tankskip 223

Hurtigbåter 1 580

8847
anløp

Anløp, etter skipstype 2019

Andre fartøy 1 012

Tankskip 264

Hurtigruter 725

Bulkskip 821

Lasteskip 965

Fiskefartøy 2 956

Offshore 40
Redningsfartøy 46 

Fritidsbåter 59
Orlogsfartøy 111

Cruiseskip 127
Stats- og forskningsfartøy 141
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Anløpsavgift og kavederlag
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Eierforhold
Tromsø Havn er et kommunalt foretak (KF) eid 
av Tromsø kommune. Foretaket er kommunens 
havnefaglige organ, og ivaretar de oppgavene 
kommunen har etter havne- og farvannsloven.  

Målsetting 
Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og 
fremkommelighet i kommunens sjøområde, 
drive havna på en effektiv og rasjonell måte 
og forvalte Tromsø havns eiendommer, 
innretninger og andre aktiva med sikte på en 
best mulig ressursutnyttelse for havnas brukere 
og kommunen. 

Trafikkgrunnlaget skal opprettholdes og 
videreutvikles, og på vegne av kommunen har 
Tromsø Havn ansvar for utvikling av maritime 
næringsaktiviteter i Tromsø kommune.

For Tromsø havnestyre er det viktig at Tromsø 
Havn har en sunn økonomi og er en god og 
trygg arbeidsplass for de ansatte. Foretaket skal 
vektlegge alle relevante miljøhensyn.

Styrets arbeid
Det er i løpet av 2019 avholdt 12 styremøter og 
behandlet 67 saker. 

Tromsø Havn har i 2019 etablert ny ledelses- og 
organisasjonsstruktur. Det er etablert en egen 
eiendomsavdeling for å styrke arbeidet med 
Tromsø Havns eiendomsmasse og tilhørende 
prosjekter.

Sammen med administrasjonen og de ansatte, 
har havnestyret deltatt aktivt i revideringen av 
Tromsø Havns strategiske styringsdokument 
2020-2032.

 Strategi 2020-2032 
Den reviderte strategien skal støtte opp under 
visjonen til Tromsø Havn – Creating the arctic 
future – med tre strategiske satsingsområder, 
med tilhørende langsiktige mål. 

Satsingene som skal være fokus for Tromsø 
Havns virksomhet i perioden 2020-2032 er:

•  Tilrettelegge for maritim næringsvirksomhet:

Den maritime næringen spiller i dag en 
viktig rolle for verdiskaping og sysselsetting 
langs kysten. I nord finner vi sterke 
maritime klynger med leverandørselskaper, 
servicenæring, verftsindustri og rederier. 
I tillegg til de positive utsiktene innenfor 
sjømatnæringen, energisektoren og reiseliv 
forventes det videre vekst i årene som 
kommer. Maritim rettet infrastruktur og 
arealer vil være avgjørende for å tilrettelegge 
for denne utviklingen. 

•  Være en pådriver for det grønne maritime 
skiftet i nord: 

Det er et globalt fokus på klima og miljø og 
det grønne skiftet. Skal vi nå internasjonale 
klimamål må vi samarbeide på tvers for å 
finne gode løsninger. Ifølge FNs klimapanel 
er Arktis et at de mest utsatte områdene 
for klima- og miljøpåvirkninger. Dette er 
en utfordring vi alle har et ansvar for å 
løse samtidig som vi må evne å gripe de 
mulighetene som endringene vil føre med 
seg. Som en viktig del av samfunnsansvaret 
skal Tromsø Havn være en pådriver for å 
redusere utslipp fra maritim virksomhet.  

• Være engasjert, endringsvillig og effektiv:

Den viktigste drivkraften for framgang og 
vår største konkurransekraft er modige, 
omtenksomme og troverdige medarbeidere. 
Vår strategi, som nå er fornyet, forsterket og 
forenklet, skal bidra til at hele organisasjonen 
fortsetter å dra i samme retning fremover.

Redegjørelse for årsregnskapet
Tromsø havnestyre er av den oppfatning at 
årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde 
av resultatet i 2019 og finansiell stilling per 
31.12.2019. For å sikre midler til fremtidige 
drift- og investeringstiltak må Tromsø Havn til 
enhver tid ha fokus på lønnsomhet.

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om 
særbudsjett, særregnskap og årsberetning 
for kommunale og fylkeskommunale foretak 

STYRETS ÅRSBERETNING
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av 24. august 2006 nr. 1033, og forskrift om 
rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 
av 15. desember 2000 nr. 1425, begge med 
hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommune og fylkeskommuner.

 Kommentarer til driftsinntekter  
Driftsregnskapet 2019 viser en økning i 
omsetning fra 2018 på 15,0 % til  
123,6 millioner kroner.  

Omsetningsøkningen kommer som følge av 
økt aktivitet på Grøtsund havneavsnitt samt et 
helt år med drift av Prostneset havneterminal. I 
tillegg har aktiviteten på det nye havneavsnittet 
Breivika Nord kommet i gang.

Kommentarer til driftsutgifter 
Driftskostnadene i 2019 viser en økning på  
16,1 % fra 2018 til 94,2 millioner kroner.

Lønnskostnadene inkludert sosiale kostnader 
viser en økning på 7,3 % fra 2018. Økningen 
skyldes organisasjonsjusteringer samt en 
lønnsvekst noe utover den budsjetterte rammen 
i forbindelse med lokale forhandlinger høsten 
2019. Lønnskostnadene utgjør 26,2 % av totale 
driftskostnader.

Andre driftsutgifter viser en økning på 20,6 % fra 
2018 til 28,9 millioner kroner, og utgjør 30,7 % 
av de totale driftskostnader. Økningen kommer 
som en følge av et helt år med drift av Prostneset 
havneterminal.

 Avskrivninger  
Avskrivningen for 2019 er betydelig høyere 
enn i 2018, og utgjør 32,8 % av de totale 
driftskostnader. Dette skyldes start avskrivning  

Kommentarer til finansinntekter og -utgifter 
Finansinntekter. Renteinntekter er noe høyere 
enn i 2018 som følge av økning av bankinnskudd 
gjennom året.

Finansutgifter. Renter og avdrag for 2019 er 
betydelig høyere enn i 2018 med en økning på 
2entekostnader er belastet driftsregnskapet i 
sin helhet for 2019.

Avdrag har også økt som følge av låneopptak 
knyttet til Havneterminalen. 

Kommentarer til resultat 
 Brutto driftsresultat er 29,3 millioner kroner. 
Netto finansposter er 42,2 millioner kroner. 
Regnskapet er avsluttet med et overskudd på 
16,3 millioner kroner. Tromsø havnestyre er 
tilfreds med årsresultatet.

 Årsavslutningsposteringe 
 Årsregnskapet er avsluttet med netto 
driftsresultat 18,0 millioner kroner. Etter bruk 
av tidligere års mindreforbruk og avsetning 
til fond viser regnskapet et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 16,3 millioner kroner. Dette 
beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.

Disposisjonsfond 
Regnskapet viser et disposisjonsfond  
pr. 31.12.19 på 69,2 millioner kroner.  
For økonomiplanperioden 2020-2023 vil 
investeringer bli finansiert ved fond, slik at 
fondet reduseres betydelig fram til og med 
2022. Tromsø Havn vil for den neste perioden  
ha stort fokus på lønnsomheten. 

Bundet fond 
Regnskapet viser bundne fond (selvkostfond)  
pr. 31.12.19 på 13,2 millioner kroner. 

Nøkkeltall 
Lønnsomheten viser en liten økning med 
driftsmarginen for 2019 på 14,6 % mot 14,2 % 
 i 2018. Lånegjelden per 31.12.2019 er 816,9 
millioner kroner.  
Foretaket er solid med en egenkapitalandel  
på 44,0 %. 

Investeringer 
 Det har vært gjennomført investeringer for 
totalt 79,4 millioner kroner. Tiltak gjennomført 
i 2019 er blant annet hurtigbåtadkomst på 
Prostneset, ferdigstilling av areal for kunder i 
Breivika og landstrømsanlegg i Breivika.

Det er avvik mellom forbruk og revidert 
budsjett. Mindreforbruket er på 42,5 millioner 
kroner. Avviket er knyttet til flere tiltak som ikke 
er påbegynt på grunn av forsinkelser knyttet til 
de ulike prosessene. Det vesentligste avviket er 
kjøp og overtakelse av eiendom som kommer til 
utførelse i 2020, samt bygging av nytt bygg som 
er satt på vent.

Tiltakene er finansiert ved inntekter fra salg av 
fast eiendom, tilskudd, utbytte, refusjoner og 
bruk av ubrukte lånemidler.
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Fiskeri- og havbruksnæringen har positiv 
utvikling, og dette påvirker både aktiviteten 
og godsvolum i havna og serviceindustrien. 
Ferdigstillelse av Breivika Nord har vært viktig 
for å styrke Tromsø som en av Norges største 
fiskerihavner.

I godt samarbeid med Statens vegvesen ble ny 
tilknytning mellom firefelts E8 og stamnetthavna 
i Breivika Nord ferdigstilt i 2019. Fylket, 
kommunen og Tromsø Havn var med å finansiere 
den nye rundkjøringa ved Gimle. 

Grøtsund havn med logistikkareal bak kai var i 
store deler av 2019 logistikkbase for Kvitfjell og 
Raudfjell vindmøllepark på Kvaløya. Tårnmoduler 
og vinger til de 67 vindmøllene ble fraktet 
sjøveien til Grøtsund for mellomlagring, før de 
ble fraktet videre til Kvaløya med båt og til fjells 
med bil etter hvert som de ble montert.

Prostneset havneterminal har i år fått ny 
passasjertube og landgang til hurtigbåtene. 
Passasjerene kan nå gå nesten tørrskodd mellom 
terminalen og båtene. 

Tromsø er en stadig voksende 
reiselivsdestinasjon. Tromsø Havn ser fortsatt 
økende interesse for cruise, med anløp i alle 
årets måneder.

Tromsø Havn eier store areal i Tromsø sentrum, 
Breivika og på Grøtsund, og er derfor en 
sentral aktør innen by- og næringsutvikling. 
Tromsø fortsetter å vokse, og i fremtiden blir 
det enda viktigere å optimalisere foretakets 
eiendomsportefølje.

Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet

Personal og organisasjon
Per 31.12.2019 har Tromsø Havn 27 årsverk, 
hvorav 33 % kvinner og 67 % menn. Foretaket 
skal fortsette å bidra til en balansert sammen-
setning av kvinner og menn i virksomheten.

Tromsø Havn skal være en arbeidsplass der 
det ikke forekommer forskjellsbehandling som 
følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. 
Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører 
lønn, avansement, rekruttering og generelle 
utviklingsmuligheter. Alle medarbeidere forplikter 
å etterleve foretakets etiske retnings-linjer og 
verdiene; modig, omtenksom og troverdig.  

Koronaviruset og økonomi 
Like før beretningen ble ferdigstilt, begynner de 
økonomiske konsekvensene  for alvor å gjøre seg 
gjeldende for folk og næringsliv både nasjonalt 
og internasjonalt.

De ekstraordinære tiltakene som er iverksatt 
av blant annet regjering og kommune for å 
begrense spredning av viruset, skaper store 
økonomiske utfordringer for alle typer bedrifter 
og samfunnet generelt.

Situasjonen er uavklart, men Tromsø Havn 
vurderer fortløpende hvilke tiltak som 
bør gjennomføres. Tromsø Havn driver en 
samfunnskritisk virksomhet og vi har full fokus 
på at havna skal klare å holde åpent slik at 
gods og forsyninger kommer til og fra byen og 
regionen. Vår økonomi er solid og vi er godt  
posisjonert for å håndtere situasjonen. 

Havnekapital
Havnekapitalen er opparbeidet over lang 
tid gjennom brukerfinansiering, og har vært 
bundet til bruk for havneformål. I ny havne- 
og farvannslov fra 1.1.2020 er ikke begrepet 
«havnekapital» videreført, men også ny lov stiller 
krav til at havnene har avsatt «tilstrekkelige 
midler til drift og vedlikehold av havn, samt 
midler til investeringer som er direkte knyttet 
til tjenesteyting rettet mot fartøy-, gods- og 
passasjerhåndtering».

Internkontroll
Tromsø kommune som eier stiller krav til gode 
rutiner for internkontroll. Tromsø Havn har 
et bevisst forhold til risikostyring, og jobber 
kontinuerlig med dette. Det er styrets ansvar å 
sørge for at foretaket er forsvarlig organisert.  

Gjennom kvalitetssystemets skrevne regler får 
de ansatte et daglig verktøy for internkontroll, 
og et godt system for varslingsrutiner og 
dokumentasjon for en til hver tid gjeldende lover 
og regler. 

Aktivitet 2019 
Gods- og varestrømmer til og fra landsdelen 
øker, men det meste av veksten kommer på bil. 
For å bidra til overføring av gods fra vei til sjø 
jobbes det blant annet videre med havnene 
i Bodø og Lødingen med nye godsruter med 
påkobling til Nordlandsbanen. I tillegg til 
etablerte godsruter via sjøveien til Tromsø, 
åpnet rederiet NCL ny seilingsrute til Tromsø i 
2019. 

65



15

Ytre miljø 
Tromsø Havn skal ta et særskilt ansvar for å sikre 
at havna utvikles uten å øke presset på miljøet. 
Det jobbes for å få mer gods over fra vei til sjø. 
Færre tunge kjøretøy på norske veier er bra for 
miljøet, og øker også sikkerheten på veiene.

Havnedrift innebærer støy og støv fra laste- og 
lossevirksomhet, og industrien i havna, båt- og 
biltrafikk produserer utslipp. Foretaket har 
tatt en rekke grep for å redusere utslippene 
blant annet ved å jobbe med å etablere flere 
landstrømanlegg på kaiene. 

Fra 01.01.2020 innføres også intensivordningen 
EPI (Environmental Port Index) for å bidra til 
grønnere cruiseskip.

Havnestyret har fortsatt en ambisjon om at 
foretaket skal integrere bærekraft i hele driften.

Helse og sikkerhet 
Tromsø Havns overordnede mål er null 
skader på mennesker. Foretaket skal unngå 
arbeidsrelatert fravær.

I 2019 ble det innrapportert 61 avvik, derav 
8 helse-, miljø- og sikkerhetshendelser. I 
september var det en større brann i fartøy som 
lå til kai, mannskapet ble sendt sykehus for 
sjekk. Det var også en arbeidsulykke i desember 
hvor en ansatt i et innleid firma ble skadet og 
fikk langvarig sykemelding. Holdningsskapende 
arbeid, sikkerhetsopplæring og «sikker jobb»-
analyser er en viktig del av det daglige arbeidet i 
Tromsø Havn.

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer knyttet 
tilvarsling av kritikkverdige forhold i Tromsø Havn, 
herunder brudd på lover og etiske retningslinjer. 

For sykefravær er målet å ligge under 3 %.

Sykefraværet i 2019 er på totalt 9,36 %, 
korttidsfraværet inntil 16 dager er 1,27 % 
mens langtidsfraværet er 8,09 %. Dette er 
en økning sammenlignet med 2018 hvor 
sykefraværet var totalt på 5,19 %. Økningen 
skyldes flere langtidssykemeldinger, og vi jobber 
kontinuerlig med å bedre sykefraværet gjennom 
samarbeid, inkluderende arbeidslivsbedrift og 
bedriftshelsetjeneste. 

Tromsø havnestyre takker alle ansatte for god innsats i 2019.

Tromsø, 26.03.2020

Jarle Heitmann

Styreleder

Anne-Linn Lernes

Styrets nestleder

May-Britt Ellingsen

Styremedlem

Synnøve Søndergaard

Styremedlem

Tor Arne Morskogen

Styremedlem

Ketil Arnesen

Styremedlem

Erling Bangsund

Styremedlem
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Investering 2019 2018

Sum nybygg og nyanlegg 79 198 345 117 895 830

Sum utstyr og maskiner 227 063 4 158 046

Sum investeringer 79 425 408 122 053 876

Finansiering

Bruk av lånemidler 20 755 028 39 256 135

Inntekter fra salg av fast eiendom 36 939 699 68 162 419

Tilskudd til investeringer 8 855 252 2 419 206

Utbytte 30 000 000

Motatte refusjoner 7 412 580 12 216 116

Sum finansiering 103 962 559 122 053 876
Udekket(+)/udisponert(-) -24 537 151 0

INVESTERINGSREGNSKAP
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Driftsinntekter 2019 2018

Havnevederlag og avgifter 34 852 608 33 955 552

Leieinntekter 56 821 047 40 068 528

Andre inntekter 31 929 786 33 513 822

Sum driftsinntekter 123 603 441 107 537 902

Driftskostnader

Lønn, inkludert sosiale utgifter 24 670 312 22 992 758

Andre driftsutgifter 38 600 368 35 784 158

Avskrivninger 30 955 775 22 370 405

Sum driftskostnader 94 226 455 81 147 321
Brutto driftsresultat 29 376 986 26 390 581

Finansinntekter og kostnader

Renteinntekter 2 016 257 1 540 614

Renteutgifter 16 475 384 12 011 277

Avdrag på lån 27 837 760 22 991 110

Netto finanskostnader 42 296 887 33 461 773
Motpost avskrivninger 30 955 775 22 370 405

Netto driftsresultat 18 035 874 15 299 213
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 10 408 214 6 729 474

Avsetning til disposisjonsfond 10 333 000 11 620 473

Avsetning til bundet fond 1 726 670

Regnskapsmessig mindreforbruk 16 384 418 10 408 214

RESULTATREGNSKAP
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Gjeld og egenkapital 2019 2018

Egenkapital

Disposisjonsfond 69 223 926 70 443 227

Bundet fond 13 278 971

Regnskapsmessig mindreforbruk 16 384 418 10 408 214

Udisponert i investeringsregnskapet 24 537 152

Kapitalkonto 583 358 929 539 769 831

Sum egenkapital 706 783 396 620 621 272

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 816 955 270 840 170 990

Gjeld til andre 3 000 000 3 000 000

Pensjonsforpliktelse 48 395 450 44 480 374

Sum langsiktig gjeld 868 350 720 887 651 364

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld 29 966 975 20 352 724

Sum kortsiktig gjeld 29 966 975 20 352 724

Sum gjeld og egenkapital 1 605 101 091 1 528 625 360

Eiendeler 2019 2018

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 1 398 551 890 1 354 945 393

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 483 982 6 115 026

Aksjer og andeler  230 300  230 300

Pensjonsmidler 48 443 475 45 375 445

Sum anleggsmidler 1 451 709 647 1406 666 164

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 32 922 688 36 597 300

Kasse og bankinnskudd 120 468 756 85 361 896

Sum omløpsmidler 153 391 444 121 959 196

Sum eiendeler 1 605 101 091 1 528 625 360

BALANSE
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ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF 

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 145 

Arkivsaksnr.: 20/77 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

Innledning 
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 1 - pr 31. mars 2020. 

Økonomisk status pr 31.03.2020 Tall i hele tusen kroner 

Driftsinntekter 
Regnskap 
pr 31.03.20 

Budsjett    
pr 31.03.20 

Totalbudsjett  
2020 

Regnskap  
pr 31.03.19 

Havnevederlag og avgifter 6 040 5 964 31 390 6 929 

Varevederlag 680 1 185 4 743 654 

Vederlag tjenester 6 782 5 456 29 572 6 896 

Leieinnt bygg/eiendom 11 227 14 589 58 378 11 105 

Leieinnt 
parkering/småbåtpl. 

1 284 1 404 2 704 1 358 

Tjeneste- og 
logistikkoperasjoner 

2 000 

Andre driftsinntekter 1 013 270 1 589 313 

Sum driftsinntekter 27 026 28 868 130 376 27 255 

Driftskostnader 

Varekostn/fremmedyt 2 938 2 490 10 871 3 356 

Lønn og sosiale kostn 7 031 6 684 25 614 6 152 

Andre driftskostnader 8 749 9 227 35 756 7 810 

Tap på fordringer 20 

Sum driftskostnader 18 718 18 401 72 241 17 338 

Brutto driftsresultat 8 308 10 467 58 135 9 917 

Finansinntekter 415 112 450 188 

Avdrag lån 4 403 4 635 33 641 3 701 

Finanskostnader 1 410 1 855 17 363 956 

Ref. renter/avdrag 754 689 1 448 753 

Netto finanskostnader 4 644 5 689 49 106 3 716 

Netto driftsresultat 3 664 4 778 9 029 6 201 
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Driftsinntekter 

Tromsø Havn har opparbeidet seg en driftsinntekt på 27,02 MNOK noe som er  
0,22 MNOK lavere enn for samme periode i fjor, og 1,84 MNOK under budsjett 2020. 

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 6,04 MNOK noe 
som er omtrentlig på budsjett. Sammenligner en med samme periode i fjor så er 
inntekten 0,89 MNOK lavere. Dette skyldes blant annet at Tromsø Havn ikke fakturerer 
anløpsavgift for 2020. Anløpsavgiften for samme periode i fjor var 2,01 MNOK. Dette 
betyr at det har vært en økt aktivitet for første kvartal 2020. 

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarsjoner fra speditørene. 
Inntekter fra varevederlag er 0,68 MNOK og som er noe lavere enn budsjett. Dette 
skyldes at noen av speditørene ikke har innrapport for mars. 
Totalt godsomslag over offentlige og private kaier viser en økning på 1,50 % 
sammenlignet med samme periode i fjor.  

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip som blant annet strøm, 
renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett med  
1,32 MNOK. Dette skyldes økte tjenesteleveranser som avfall, strømleveranser, ISPS og 
arbeid for andre.  

Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger under budsjett med 3,36 MNOK.  
Årsaken til avviket skyldes blant annet; 
Feilperiodisering av husleie/feste 
Andel à-konto felleskostnader er noe for høyt budjettert 
Husleie for noen av kundene er redusert grunnet forsinkelser med ferdigstillelse av 
anlegg 

Det vil bli foretatt en kvalitetskontroll av postene til neste rapportering. 

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som budsjettert. 

Andre driftsinntekter: Inntekten ligger over budsjett med 0,74 MNOK. Dette skyldes i 
hovedsak at tilskudd arbeidsgiveravgift for 2019 ble innbetalt i 2020. 

Driftskostnader 

Samlede driftskostnader pr 31.03.2020 var 18,71 MNOK noe som er 1,38 MNOK høyere 
enn for samme periode i fjor, og 0,31 MNOK over budsjett 2020. 

Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av 
økt leveranse av avfall og strøm. 

Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger over budsjett med 0,34 MNOK. Det har vært 
behov for vikarer/engasjementstillinger ut over det normale noe som har medført økte 
lønnskostnader. I tillegg er pensjonskostnadene økt på grunn av reguleringer 2019, og 
der tilleggskostnaden er kommet til utbetaling og kostnadsført i 2020. 
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Antall årsverk (faste og vikarer) fordelt på administrasjon og drift: 

Avdeling Faste stillinger i 
100 % 

Faste stillinger i 
50-60 %

Vikarer Sykefravær 
31.03.20 

Sykefravær 
31.03.19 

Adm. 6 2 15,46 5,68 

Drift 14 2 11,88 12,79 

Eiendom * 5 1,34 

Totalt 25 2 2 

ADM: Av det totale sykefraværet på 15,46% er 13,8% legemeldt sykefravær og 1,65% 
egenmeldt sykefravær. 12,15% er legemeldt sykefravær over 16 dager. 

DRIFT: Av det totale sykefraværet på 11,88 % er 9,69% legemeldt sykefravær og 0,63% 
egenmeldt. 9,61% er legemeldt sykefravær over 16 dager.  

* EIENDOM: Eiendom ble skilt ut som egen avdeling fra 01.01.2020.
Hele det totale fraværet på 1,34% gjelder egenmeldt fravær.

Totalt i Tromsø Havn har vi i første kvartal et sykefravær på 11,07%. Av dette utgjør 
8,67% legemeldt sykefravær over 16 dager. 

Andre driftskostnader: Kostnadene er 0,95 MNOK lavere enn budsjettert. 

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført 
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i 2020 beregnet til 37,0 MNOK. Pr. 31.03.2020 
utgjør avskrivninger 9,25 MNOK. 
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten. 

Finansinntekter: 

Finansinntekter: Disse ligger noe over budsjett. 

Avdrag lån: Kostnaden ligger under budsjett med 0,23 MNOK. Avviket skyldes endring av 
avdragsprofil da det er innbetalt ekstra avdrag i 2020. 

Finanskostnader: Kostnaden er 1,41 MNOK. Dette er 0,44 lavere enn budsjett. 
Avviket skyldes feil i periodisering av renter. Totalt beløp renter som er budsjettert for 
2020 skal være korrekt. 

Oppsummering: 

 Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 3,66 MNOK
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 4,77 MNOK

 Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er negativt med
1,11 MNOK

 Driftsinntektene totalt er 1,84 MNOK lavere enn budsjett.
 Driftskostnadene totalt er 0,31 MNOK høyere enn budsjett.
 Finanskostnaden totalt er 1,04 MNOK lavere enn budsjett.
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Økonomisk konsekvenser i forbindelse med coronautbruddet 
Beløp i hele tusen kroner 

Coronautbruddet og ulike smittevernstiltak har ført til redusert økonomisk aktivitet i 
Norge.  
I dette avsnittet vil vi beskrive konkrete effekter, og så langt det er mulig å tallfeste de 
økonomiske konsekvensene som epidemien gir for Tromsø Havn. 
Blant annet: 

 Svikt/bortfall av inntekter som brukerbetalinger og leieinntekter
 Bortfall/reduksjon av kostnader
 Tap som følge av konkurser
 Investeringstiltak som er i prosess og tiltak som settes i vent
 Finansiering av tiltakene
 Likviditet

DRIFTSSITUASJONEN 

Bortfall av inntekter – tall i hele tusen kroner 

Type Middels case – 
6 md 

Worse case – ut året Sum 

Brukerbetalinger 11 514 17 563 29 077 

Leieinntekter 5 249 8 748 13 997 

Totalt 16 763 26 311 43 074 

Kommentarer: 
Brukerbetalinger er inntekter fra maritim virksomhet, og er i all hovedsak knyttet til 
bortall av cruisesegmentet. 
Leieinntekter knytter seg til husleie og festeareal for noen av leietakerne. 

Middels case – 6 md utgjør på 13 % bortfall av budsjettert omseting. 
Worse case – ut året utgjør på 20 % bortfall av budjsettert omsetning. 

Det er innvilget betalingsutsettelse for flere av våre kunder for mars, april og mai. Vi 
forventer at utsatte betalinger fortløpende innbetales av de kunder som vil motta kontantstøtte fra 
Regjeringen 
Tromsø Havn følger opp kundene for å imøtekomme de så langt det er mulig, samtidig 
som egen økonomi og likviditet skal ivaretas. 

Kostnadskutt - tall i hele tusen kroner 

Type Middels case – 
6 md 

Worse case – ut året Sum 

Utgifter cruise 3 396 5 094 8 490 

Øvrige kostnader 2 186 3 700 5 886 

Totalt 5 582 8 794 14 376 

Kommentarer: 
Middels case – 6 md utgjør 8 % kostnadskutt av den totale kostbasen (eksklusive 
avskrivninger). 
Worse case – ut året utgjør 12 % kostnadskutt av den totale kostbasen (eksklusive 
avskrivninger). 
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Sammendrag drift - tall i hele tusen kroner 

Type Middels case – 
6 md 

Worse case – ut året Budsjett 
2020 

Inntekter 113 613 104 064 130 376 

Kostnader 66 658 63 446 72 240 

Tap på 
fordringer 

1 106 2 500 

Finanskostnader 49 106 49 106 49 106 

Netto 
driftsresultat 

- 3 257 - 10 988 9 030 

Kommentarer: 
Kostnader er eksklusive avskrivninger 
Tap på fordringer: Situasjonen for en del av leietakere kan medføre konkurs og med det 
vil tap på fordringer bli en konsekvens som det tas høyde for. 
Finanskostnader: Renter/avdrag holdes på samme nivå som budsjettert for 2020.  
Det er foreløpig ikke kommet signaler om at det offentlige / foretak kan avvike fra 
regelen om vekting avdrag lån. 
Ved begge casene vil Tromsø Havn avlegge et regnskap for 2020 med underskudd. 
Et eventuelt underskudd vil kunne dekkes av disposisjonsfondet. 
Dette innebærer at fondet reduseres betydelig inneværende år. 

INVESTERINGER 
Tall i hele tusen 

Tiltak Budsjett 2020 Tiltak i prosess 
(økning på noen 
poster) 

På vent 

Prostneset 
• Havneterminalen
• Hurtigbåtadkomst
• Rehabilitering kai 2
• Fortøyningspunkter kai 7
• Strømskap
• Landstrøm kai 3
• Fasiliteter småbåtplasser

11 000 
3 000 

11 720 
1 100 
1 200 

1 300 

11 000 
3 550 

1 100 
1 200 

295 

11 720 

1 300 

Breivika 

• Kontainerkai
• Klargjøring areal
• Opsjon, Fryseterminalen
• Kjøp Terminalgata10
• Landstrøm -fyllingsfront,

Breivika Nord

42 800 
15 800 
2 400 

18 900 
1 000 

49 200 

18 900 
2 850 

15 800 
2 400 

Grøtsund 
• Fendring
• Oppfylling bakareal

3 500 
5 000 

8 000 
1 000 4 000 

Øvrige tiltak 
• Kontainertruck

6 000 6 000 

SUM TILTAK 124 720 103 095 35 220 

Tiltak som er satt på vent utgjør 35,22 MNOK 
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Finansiering av tiltakene i prosess 2020 

Inntekter fra salg av fast eiendom 33 000 

Tilskudd til investeringer 2 000 

Bruk av investeringsfond 24 537 

Bruk av disposisjonsfond 43 558 

SUM FINANSIERING 103 095 

Kommentarer: 
Tiltak i prosess forventes fullført inneværende år, men det kan oppstå situasjoner som 
medfører at noen av tiltakene vil få en forskyvning til 2021. 

Merknader til følgende tiltak i prosess: 
Kontainerkai: Kostnaden er økt som følge av at ISPS og landstrøm er medregnet i 
hovedsummen. Anskaffelsen er per dato ikke konkurranseutsatt så kostnaden kan avvike 
fra budsjett 2020. 
Fendring kai Grøtsund: Entreprenør er antatt, og kostnaden ble høyere enn først 
estimert. Forventet sluttsum er 11,5 MNOK mot budsjett på 7,0 MNOK.  

Tiltak på vent settes ikke i gang på nåværende tidspunkt både med tanke på økonomien, 
situasjonen i markedet, og ikke minst ressurssituasjonen i egen organisasjon. 

LIKVIDITET - tall i hele tusen kroner 

Anskaffelse/ 
anvendelse 

UB 31122019 
(iht regnskap) 

Middels case 
– 6 md

Worse case – 
ut året 

Sum anskaffelse 174 511 164 963 

Sum anvendelse 221 940 220 122 

Endring av likviditet - 47 429 - 55 159

Finanskostnader 

Sum likviditet (UB) 123 424 75 995 68 265 

Tromsø Havn vil ikke ha utfordringer med å betale sine forpliktelser i 2020. 

Innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2020 til
orientering.

2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 for
Kommunestyret med følgende innstilling:

 Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 til orientering.

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF 

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 251 

Arkivsaksnr.: 20/78 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

1. Innledning
Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 137, vedtatt reglement for finansforvaltning i
Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 52, samt
finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning
fra 01.01.2017». Det er i tilegg utarbeidet adminsitrative rutiner for finansforvaltningen i
Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet.
Tromsø Havn KF skal følge de til en hver gjeldende reglement fastsatt av Tromsø
kommune.

Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at 
konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og 
at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.  
Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er 
avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative 
rutiner.  
Finansrapportering pr. 31.03.2020 er delt opp i følgende finansområder;  

- Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

- Gjeldsporteføljen og øvrige fiansierinsavtaler

- Langsiktige finansielle aktiva

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

2.1 Likviditetsbeholdning 
Tromsø Havn KF har for 1. kvartal 2020 hatt en tilfredsstillende likviditet. 
Tabell 1: Viser samlet likviditetsbeholdning i bank for 1. kvartal 2020, sammenlignet med 
1. kvartal 2019.
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Saldo bankinnskudd 

Tabell 1 

Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for 
1. kvartal i 2020.

2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer 

Plasseringsinstrument Beholdning Effektiv rente (snitt) 

Bank 80 806 498 1,2 % 

Plusslividitet II - fond 43 987 123 1,2 % 

Tabell 2 

Risikoen knyttet til havnens plassering i fond anses som meget lav. Tromsø Havn har 
likviditet som er lett tilgjengelig slik at havnens løpende forpliktelser dekkes. 

2.3. Avvik 
Pr 31.03.2020 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 

3. Lån og øvrige finansieringsavtaler

3.1 Lånegjeld 

Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.03.2020 på kr. 818 552 660.    

3.2 Total lånegjeld pr 31.03.2019 

Låneinstitusjon Lånegjeld pr. 31.12.19 
Beløp i kr 

Lånegjeld pr. 31.03.20 
Beløp i kr  

Kommunalbanken 836 469 260 815 552 660 

Samvirkegården 3 000 000 3 000 000 

Tabell 3 
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Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en 
forventet  refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn. 

Tabell 4 

Gjennomsnittlig snittrente siste 12 mnd er 2,08 %. 

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

Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente 
har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko 
ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet. 

Tabell 5 
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3.4 Fordeling fast og flytende rente 

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har  72,56 %-andel fast pr. 31.03.2020. 
Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 6. 

Tabell 6 

3.4 Rentesikringer 
Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021 for totalt  
kr 200.000.000 til en effektiv rente på 2,94 % og med 5 årsbinding frem til 2026. 
Dette fremkommer i tabell 6 blå strek «Andel fastrente (inklv. derivater)» 

I tillegg er det foretatt renteregulering av to av fastrentelånene der fastrenten utløper i
april 2020. 
Det er inngått 10-års rentebinding for begge lånene til en effetkiv rente på 1,70 %. 
Samlet gjeld for disse to lånene per utgangen av april er 1,86 MNOK. 

3.5 Avvik 
Pr 31.03.2020 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 

4. Langsiktige finansielle aktiva
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige
finansielle aktiva.

Oppsummering 
Finansrapport pr. 31.03.2020 er avgitt i henhold til finansforskrifter og 
finansreglement gjeldende fra 21.06.2017. 
Finansrapporten viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle 
avtaler. Om lag 72,56 % av havnens totale låneportefølje er sikret gjennom 
fastrenteavtale.  
Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021, samt  
renteregulering av to av fastrentelånene der fastrenten utløper i april 2020. 
Rentesikringene medfører at havnen er rustet mot mulige renteøkninger i fremtiden.  
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Innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2020 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.03.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning
pr 31.03.2020 tas til orientering.

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020 

Saksbehandler: Anders Aspaas Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 20/88 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Tromsø Havnestyre 30.04.2020 

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:  
1. Driftssituasjonen/koronasituasjonen

Innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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