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TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP  

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Kommuneloven §11-8 og kommunens delegasjonsreglement, fatter forrmannskapet følgende 

vedtak: 

 

1. Formannskapet gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim 

Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra 

Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med 

vedlegg 

 

2. Formannskapet gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å 

stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på 

Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i 

Rammeavtalen med vedlegg. Formannskapet gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å 

signere de nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til 

etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. 

Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i 

Rammeavtalen med vedlegg 

 

3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten ikke vil 

medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning 

 

4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte som 

behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av deltakerkommunenes andel i 

Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert 

med eierskap som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 75/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for organisering av havnevirksomheten og 

byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler Frøya kommunes representanter å stemme for dette i 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 24.09.20: 
 

Rep.  Nils Jørgen Karlsen erklærte seg innhabil som saksbehandler. 
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Vedlegg: 

 

 Anmodning til eierkommunene 

 Omdanningsplan 

 Rammeavtale med vedlegg  

 Protokoll fra representantskapets møte 02.10.20  

 Saksfremlegg representantskapets møte 31.08.20  

 Redegjørelse utarbeidet av Havnedirektøren og Kommunedirektøren i Trondheim kommune  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunedirektøren informerte kommunestyret i møte 10.12.2020, om at denne saken må behandles innen 

18.12.2020. Saken blir derfor behandlet ihht §11-8 i Kommuneloven (Hastesaker) og kommunens 

delegasjonsreglement, som en hastesak, der formannskapet er kommunens hasteutvalg.  

 

Kommuneloven - § 11-8. Hastesaker 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, 

et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet 

organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha 

avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 

møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 

Saken kommer som referatsak til kommunestyret i første møtet i 2021. 

 

Kommundelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av Bystyret i Trondheim 28. april 2016 og 

kommunedelplanen legger føringer for videre fremtidig arealbruk og planlegging av bydelen, og hvilket areal 

som skal benyttes til videre havnevirksomhet på Nyhavna. I tillegg til eiendommer avsatt til byutviklingsformål 

i kommuneplanen omhandler denne saken også eiendommer på Vestre kanalhavn som i dag eies av Trondheim 

Havn IKS (Trondheim Havn) og som inngår i den delen av Trondheim Havns eiendommer i Trondheim som 

foreslås benyttet til byutviklingsformål. Trondheim Havn har i samråd med Trondheim kommune utarbeidet en 

plan for å overdra aktuelle eiendommer til et nytt selskap som skal eies av Trondheim kommune og Trondheim 

Havn med en eierandel på 67 prosent til Trondheim kommune og 33 prosent til Trondheim Havn. Prosessen 

gjennomføres i tråd med tidligere vedtak i havneselskapets representantskap innenfor den såkalte Hjort Model 

3, samt innenfor rammene av IKS-lovens og havne- og farvannslovens regler om utdeling fra selskapet til 

eierne, og ivaretar skatte- og avgiftsmessige hensyn. Prosessen må gjennomføres slik at både den framtidige 

havnevirksomheten, eiernes interesser, og hensynet til en hensiktsmessig byutvikling ivaretas. 

 

Havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim har utarbeidet en redegjørelse som fulgte saken da 

representantskapet i Trondheim Havn ga sin enstemmige tilslutning til å gå videre i prosessen i møte den 

02.10.2020. Redegjørelsen følger som vedlegg til denne saken. I denne redegjøres det for de ulike faglige 

vurderingene som er gjort frem mot den foreslåtte løsningen. Dette innebærer vurdering av hvordan kravene i 

ny havne- og farvannslov skal ivaretas, herunder hvordan sikre kapital for havneselskapet, skattemessige og 

avgiftsmessige konsekvenser, selskapsrettslige vurderinger, forretningsplan, risikoanalyse, det økonomiske 

utviklingspotensialet og endelig den foreslåtte modellen og avtaleverket som skal sikre alle disse hensynene. 

 

Omorganiseringen innebærer en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I den forbindelse ble det i 

2019 sendt inn en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse (BFU) til skattemyndighetene. Siden da har 

faktum i saken endret seg noe og det er derfor satt i gang et arbeid med å sende inn forespørsel om en ny BFU. 

Det legges til grunn at utfallet av BFU ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS sluttet seg enstemmig til følgende innstilling fra havnestyret i sitt 

møte 02.10.2020: 

  

«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken sendes eierkommunene 

med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket. Styret gis fullmakt til å foreta mindre 
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endringer i Avtaleverket før slik utsending. Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for 

prosessen videre.  

 

I dette arbeidet har det, blant annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, blitt utarbeidet et helhetlig 

avtaleverk. Avtaleverket består av en omdanningsplan, rammeavtale, delingsavtale, aksjeeieravtale, 

selskapsavtale for det nye IKS-et, og utkast til stiftelsesdokument og vedtekter det nye AS-et. Dette avtaleverket 

skal sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og eierkommunene. Dette med tanke på videre 

havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS og med tanke på å sikre gjennomføring av den planlagte 

byutviklingsprosessen. Et vesentlig punkt som avklares i aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og 

Trondheim kommune er at utbytte fra det nyetablerte eiendomsselskapet skal utdeles til de to eierne med 50 % 

på hver, til tross for at eierandelen er anbefalt til 67 % til Trondheim kommune og 33 % til Trondheim havn 

IKS. 

 
Alle avtaledokumenter følger saken nå når Frøya kommune og formannskapet behandler saken. Det vil 

parallelt gjøres et arbeid for å forberede stiftelse av eiendomsselskapet og forberedelse av arbeid med nødvendig 

fradeling og klarlegging av eiendommer før overdragelse gjennomføres. Dette vil være klart før 

representantskapsmøtet i Trondheim Havn IKS i desember 2020. 

 
Ny fordeling av eierandelene i Trondheim Havn IKS 

 

Fisjonen innebærer at en vesentlig del av de verdier Trondheim kommune brakte inn i Trondheim Havn IKS 

ved stiftelsen av selskapet nå fisjoneres ut. Dette faktum krever i seg selv en korrigering av eiernes andel i det 

gjenværende havneselskapet Trondheim Havn IKS. I den forbindelse vedtok representantskapet i sitt møte av 

22. juni å nedsette en kommunedirektørgruppe som består av kommunedirektørene i Verdal, Orkland og 

Trondheim. Gruppen ble gitt i oppdrag å se nærmere på eierfordelingen i havneselskapet både etter 

utfisjonering av eiendommene i Nyhavna og Vestre Kanalhavn og hensyntatt andre relevante forhold. I 

representantskapsmøtet den 02.10.20 understreket flere av representantene forutsetningen om at det innen 

endelig behandling i representantskapsmøtet i desember må foreligge en omforent løsning på eierandelen i det 

fremtidige havneselskapet. Arbeidet pågår, og resultatet i form av en modell for beregning av respektive 

eierandeler fremlegges representantskapet i desember. 

 
 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Den foreslåtte modellen er utarbeidet basert på prinsippet om likedeling av utbytte mellom de to eierne 

Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS, og balanserer havneselskapets og kommunens behov for 

finansiering av hhv havneinvesteringer og finansiering av infrastrukturtiltak som ihht plan og bygningsloven 

ikke kan pålegges eiendomsselskap eller utbyggere. 
 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS ga i sitt møte den 31. august 2020 tilslutning til styret i Trondheim 

Havn IKS sitt vedtak om videre behandling av fisjonsprosessen, hvor respektive eiendommer og areal på 

Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS og inn i et nyopprettet eiendomsselskap. 

 
I kommunestyrets møte, 24.09.2020 – sak 25/20, ble følgende vedtak fattet: 

 

Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for organisering av havnevirksomheten og 

byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler Frøya kommunes representanter å stemme for dette i 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 

 
Havnestyret behandlet denne saken i sitt møte 24. september og det ble fattet et enstemmig vedtak i 

representantskapet 2. oktober.  

 

Med denne saken oppfordrer kommunedirektøren formannskapet til å gi fullmakt til sin representant i 

representantskapet i Trondheim Havn, til å stemme for utdeling og den beskrevne modellen for fisjon av 

respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn. Likeså omdanning av det fisjonerte 
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eiendomsselskapet fra IKS til et AS der Trondheim kommune skal eie 67 % og Trondheim Havn IKS 33 % av 

aksjene.  

 

Saken blir behandlet parallelt i Trondheim Bystyre og i samtlige øvrige av eierkommunenes kommunestyrer, 

der det kreves likelydende positive vedtak i kommunestyrene for at de foreslåtte endringer skal kunne 

gjennomføres. 

 

Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 

  
Kommunedirektøren mener den foreslåtte løsningen er balansert og at løsningen gagner både utviklingen av 

havneselskapet og byutviklingen av området. Kommunedirektøren mener det er utarbeidet et helhetlig forslag 

til løsning, som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av kapital til drift, vedlikehold og investeringer for 

Trondheim Havn IKS. Vurderingen er derfor at den foreslåtte løsningen ivaretar alle parters interesser på en 

balansert måte. Videre legger den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige utviklingsprosessen. 

 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at formannskapet gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som 

framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av 

eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med 

vedlegg. Likeså at formannskapet gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å 

stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og 

Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med 

vedlegg.  

 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for 

gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt 

i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS 

som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at:  

 

1. Formannskapet (som hasteutvalg for kommunestyret, jfr KL § 11.8) gir sin tilslutning til Rammeavtale 

med vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 

8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i tråd 

med nevnte Rammeavtale med vedlegg 

2. Formannskapet gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å stemme for 

utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre 

kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med 

vedlegg. Formannskapet gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige 

dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap 

med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre 

aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg 

3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten ikke vil 

medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning 

4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte som behandler 

denne saken også enes om en modell for korrigering av deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn 

IKS etter at utdelingen er gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i 

Rammeavtalen med vedlegg 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2042    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Kommuneloven §11-8 og kommunens delegasjonsreglement, fatter 

forrmannskapet følgende vedtak: 

 

1. Formannskapet gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt, jmf. 

Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om 

utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av 

eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg 

 

2. Formannskapet gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn 

fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av 

respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt 

eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de 

nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til 

etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen 

med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim 

Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg 

 

3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra 

Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning 

 

4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme 

møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av 

deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er 

gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i 

Rammeavtalen med vedlegg 

 

 

Vedlegg: 

 

 Anmodning til eierkommunene 

 Omdanningsplan 

 Rammeavtale med vedlegg  



 Protokoll fra representantskapets møte 02.10.20  

 Saksfremlegg representantskapets møte 31.08.20  

 Redegjørelse utarbeidet av Havnedirektøren og Kommunedirektøren i Trondheim 

kommune  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunedirektøren informerte kommunestyret i møte 10.12.2020, om at denne saken må 

behandles innen 18.12.2020. Saken blir derfor behandlet ihht §11-8 i Kommuneloven 

(Hastesaker) og kommunens delegasjonsreglement, som en hastesak, der formannskapet er 

kommunens hasteutvalg.  

 

Kommuneloven - § 11-8. Hastesaker 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet 

eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker 

som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om 

vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det 

organet som skulle ha avgjort saken. 

 

Saken kommer som referatsak til kommunestyret i første møtet i 2021. 

 

Kommundelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av Bystyret i Trondheim 28. april 2016 og 

kommunedelplanen legger føringer for videre fremtidig arealbruk og planlegging av bydelen, 

og hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet på Nyhavna. I tillegg til 

eiendommer avsatt til byutviklingsformål i kommuneplanen omhandler denne saken også 

eiendommer på Vestre kanalhavn som i dag eies av Trondheim Havn IKS (Trondheim Havn) 

og som inngår i den delen av Trondheim Havns eiendommer i Trondheim som foreslås 

benyttet til byutviklingsformål. Trondheim Havn har i samråd med Trondheim kommune 

utarbeidet en plan for å overdra aktuelle eiendommer til et nytt selskap som skal eies av 

Trondheim kommune og Trondheim Havn med en eierandel på 67 prosent til Trondheim 

kommune og 33 prosent til Trondheim Havn. Prosessen gjennomføres i tråd med tidligere 

vedtak i havneselskapets representantskap innenfor den såkalte Hjort Model 3, samt innenfor 

rammene av IKS-lovens og havne- og farvannslovens regler om utdeling fra selskapet til 

eierne, og ivaretar skatte- og avgiftsmessige hensyn. Prosessen må gjennomføres slik at både 

den framtidige havnevirksomheten, eiernes interesser, og hensynet til en hensiktsmessig 

byutvikling ivaretas. 

 

Havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim har utarbeidet en redegjørelse som 

fulgte saken da representantskapet i Trondheim Havn ga sin enstemmige tilslutning til å gå 

videre i prosessen i møte den 02.10.2020. Redegjørelsen følger som vedlegg til denne saken. I 

denne redegjøres det for de ulike faglige vurderingene som er gjort frem mot den foreslåtte 

løsningen. Dette innebærer vurdering av hvordan kravene i ny havne- og farvannslov skal 

ivaretas, herunder hvordan sikre kapital for havneselskapet, skattemessige og avgiftsmessige 

konsekvenser, selskapsrettslige vurderinger, forretningsplan, risikoanalyse, det økonomiske 

utviklingspotensialet og endelig den foreslåtte modellen og avtaleverket som skal sikre alle 

disse hensynene. 

 



Omorganiseringen innebærer en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I den 

forbindelse ble det i 2019 sendt inn en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse (BFU) til 

skattemyndighetene. Siden da har faktum i saken endret seg noe og det er derfor satt i gang et 

arbeid med å sende inn forespørsel om en ny BFU. Det legges til grunn at utfallet av BFU 

ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS sluttet seg enstemmig til følgende innstilling fra 

havnestyret i sitt møte 02.10.2020: 

  

«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken 

sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik utsending. 

Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for prosessen videre.  

 

I dette arbeidet har det, blant annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, blitt utarbeidet et 

helhetlig avtaleverk. Avtaleverket består av en omdanningsplan, rammeavtale, delingsavtale, 

aksjeeieravtale, selskapsavtale for det nye IKS-et, og utkast til stiftelsesdokument og 

vedtekter det nye AS-et. Dette avtaleverket skal sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS 

og eierkommunene. Dette med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS og 

med tanke på å sikre gjennomføring av den planlagte byutviklingsprosessen. Et vesentlig 

punkt som avklares i aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune 

er at utbytte fra det nyetablerte eiendomsselskapet skal utdeles til de to eierne med 50 % på 

hver, til tross for at eierandelen er anbefalt til 67 % til Trondheim kommune og 33 % til 

Trondheim havn IKS. 

 
Alle avtaledokumenter følger saken nå når Frøya kommune og formannskapet behandler 

saken. Det vil parallelt gjøres et arbeid for å forberede stiftelse av eiendomsselskapet og 

forberedelse av arbeid med nødvendig fradeling og klarlegging av eiendommer før 

overdragelse gjennomføres. Dette vil være klart før representantskapsmøtet i Trondheim 

Havn IKS i desember 2020. 

 
Ny fordeling av eierandelene i Trondheim Havn IKS 

 

Fisjonen innebærer at en vesentlig del av de verdier Trondheim kommune brakte inn i 

Trondheim Havn IKS ved stiftelsen av selskapet nå fisjoneres ut. Dette faktum krever i seg 

selv en korrigering av eiernes andel i det gjenværende havneselskapet Trondheim Havn IKS. I 

den forbindelse vedtok representantskapet i sitt møte av 22. juni å nedsette en 

kommunedirektørgruppe som består av kommunedirektørene i Verdal, Orkland og 

Trondheim. Gruppen ble gitt i oppdrag å se nærmere på eierfordelingen i havneselskapet både 

etter utfisjonering av eiendommene i Nyhavna og Vestre Kanalhavn og hensyntatt andre 

relevante forhold. I representantskapsmøtet den 02.10.20 understreket flere av 

representantene forutsetningen om at det innen endelig behandling i representantskapsmøtet i 

desember må foreligge en omforent løsning på eierandelen i det fremtidige havneselskapet. 

Arbeidet pågår, og resultatet i form av en modell for beregning av respektive eierandeler 

fremlegges representantskapet i desember. 

 
 

 



Økonomiske konsekvenser 

 

Den foreslåtte modellen er utarbeidet basert på prinsippet om likedeling av utbytte mellom de 

to eierne Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS, og balanserer havneselskapets og 

kommunens behov for finansiering av hhv havneinvesteringer og finansiering av 

infrastrukturtiltak som ihht plan og bygningsloven ikke kan pålegges eiendomsselskap eller 

utbyggere. 
 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS ga i sitt møte den 31. august 2020 tilslutning til styret i 

Trondheim Havn IKS sitt vedtak om videre behandling av fisjonsprosessen, hvor respektive 

eiendommer og areal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS og 

inn i et nyopprettet eiendomsselskap. 

 

I kommunestyrets møte, 24.09.2020 – sak 25/20, ble følgende vedtak fattet: 

 

Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for organisering av 

havnevirksomheten og byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler Frøya 

kommunes representanter å stemme for dette i Representantskapet i Trondheim Havn IKS 

den 2. oktober 2020. 

 

Havnestyret behandlet denne saken i sitt møte 24. september og det ble fattet et enstemmig vedtak 

i representantskapet 2. oktober.  

 

Med denne saken oppfordrer kommunedirektøren formannskapet til å gi fullmakt til sin 

representant i representantskapet i Trondheim Havn, til å stemme for utdeling og den beskrevne 

modellen for fisjon av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn. Likeså omdanning 

av det fisjonerte eiendomsselskapet fra IKS til et AS der Trondheim kommune skal eie 67 % og 

Trondheim Havn IKS 33 % av aksjene.  

 

Saken blir behandlet parallelt i Trondheim Bystyre og i samtlige øvrige av eierkommunenes 

kommunestyrer, der det kreves likelydende positive vedtak i kommunestyrene for at de 

foreslåtte endringer skal kunne gjennomføres. 

 

Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 

  
Kommunedirektøren mener den foreslåtte løsningen er balansert og at løsningen gagner både 

utviklingen av havneselskapet og byutviklingen av området. Kommunedirektøren mener det er 

utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av 

kapital til drift, vedlikehold og investeringer for Trondheim Havn IKS. Vurderingen er derfor 

at den foreslåtte løsningen ivaretar alle parters interesser på en balansert måte. Videre legger 

den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige utviklingsprosessen. 

 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at formannskapet gir sin tilslutning til Rammeavtale med 

vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i 

sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av 

eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg. Likeså at formannskapet gir 

sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å stemme for utdeling, 

og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre 



kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen 

med vedlegg.  

 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige 

dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt 

eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter 

myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med 

vedlegg. 

 
Kommunedirektøren tilråder derfor at:  

 

1. Formannskapet (som hasteutvalg for kommunestyret, jfr KL § 11.8) gir sin tilslutning til 

Rammeavtale med vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps 

behandling og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS 

for etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg 

2. Formannskapet gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å 

stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive 

eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med 

eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Formannskapet gir ordfører fullmakt til 

på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for gjennomføring av 

modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som 

angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer 

til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg 

3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten ikke 

vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning 

4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte 

som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av 

deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og 

nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg 
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SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling 

I-3/20  20/00062-19 Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 
02.10.2020 

3 

Saker til behandling 

7/20  20/00062-18 Protokoll fra møte 31.08.20 3 

8/20  20/00121-25 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra 
Trondheim Havn IKS og etablering av 
eiendomsselskap 

3 

Orienteringssaker 

 
 
Trondheim, 02.10.2020 
 
 
 
møteleder 
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Godkjenning av innkalling  

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste 
 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
Saker til behandling  

 
 
7/20 Protokoll fra møte 31.08.20 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 02.10.2020 7/20 

 
Vedtak  
«Protokoll fra møte 31.08.20 godkjennes» 
 
 
8/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: 
Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering 
av eiendomsselskap 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 02.10.2020 8/20 

tebehandlin 
Vedtak  
«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken 
sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket 
med følgende endringer: 
 
Punkt 3.1 endres til:  
Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal 
utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av 
området med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal 
balansere TH sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å 
finansiere Selskapets arbeid med å realisere bydelen. 
 
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig 
fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet, 
klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og 
bygningsloven. 
 
Punkt 5.2 endres til: 
Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges 
styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og 
særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige 
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prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 
ovenfor. 
 
Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og 
styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og B-
aksjene har rett til å utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall.    
 
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik 
utsending. Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for 
prosessen 
videre.» 
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Note: 

 

   



Saksliste

Godkjenning av innkalling
I-2/20 Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 31.08.20203

Saker til behandling
5/20 Protokoll fra møte 22.06.204

6/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn

IKS og etablering av eiendomsselskap9

Orienteringssaker



I-2/20 Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 31.08.2020 - 20/00062-11 Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 31.08.2020 : Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 31.08.2020

Postadresse Telefon Nett Org.nr.
Trondheim Havn IKS 73 99 17 00 trondheimhavn.no 945 510 552
PB 1234 Torgard firmapost@trondheimhavn.no
7462 Trondheim

MØTEI NNKALLING
- Unntatt offentlighet

Representantskap 2019 - 2023

Dato: 31.08.2020 kl. 14:00
Sted: TMS/Teams
Arkivsak: 20/00062
Arkivkode: 00

Mulige forfall meldes snarest til Anne B. Langmoe tlf. 73 99 17 07, e - mail:
langmoe@trondheimhavn.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSKART

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

5/20 20/00062 - 10 Protokoll fra møte 22.06.20

6/20 20/00121 - 21 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn:
Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og
etablering av eiendomsselskap

Trondheim , 31.08.2020

havnedirektør



5/20 Protokoll fra møte 22.06.20 - 20/00062-10 Protokoll fra møte 22.06.20 : Protokoll fra møte 22.06.20

Saksbehandler Postadresse Telefon Org.nr.
Saksbehandler Trondheim Havn IKS 73 99 17 00 945 510 552
Telefonnr PB 1234 Torgard Nett
E - post 7462 Trondheim trondheimhavn.no

firmapost@trondheimhavn.no

Arkivsak - dok. 20/00062 - 10
Saksbehandler Anne B. Langmoe

Saksgang Møtedato
Representantskap 2019 - 2023 31.08.2020

PROTOKOLL FRA MØTE 2 2.06.20

F orslag til vedtak:
« Protokoll fra møte 22.06.20 godkjennes »

Vedl agte dokumenter :
Protokoll fra møte 22.06.20

Saksopplysninger:

Vurdering:
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SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling 

I-1/20  20/00062-4 Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 
22.06.2020 

3 

Saker til behandling 

1/20  20/00062-2 Protokoll fra møte 10.12.19 3 

2/20  20/00033-10 Årsoppgjør 2019 3 

3/20  20/00033-11 Godtgjørelse til revisor for 2019 3 

4/20  19/00170-9 Revidert budsjett grunnet Covid-19 4 

Orienteringssaker 

O-1/20  20/00062-3 Havnedirektøren orienterer 4 
 
 
Trondheim, 22.06.2020 
 
 
 
møteleder 
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Godkjenning av innkalling 

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste 
 
 
 
Saker til behandling  

1/20 Protokoll fra møte 10.12.19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 22.06.2020 1/20 

 
Vedtak  
«Protokoll fra representantskapets møte 10.12.19 ble enstemmig godkjent» 
 
 
 
 
2/20 Årsoppgjør 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 22.06.2020 2/20 

 
Vedtak  
«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsoppgjøret for 2019 som 
fremlagt. Årets resultat kr 16.432.368 tilføres disposisjonsfondet.» 
 
 
 
 
 
3/20 Godtgjørelse til revisor for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 22.06.2020 3/20 

 
Vedtak  
«Godtgjørelse til revisor for 2019 fastsettes til kr 73.000 + mva» 
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4/20 Revidert budsjett grunnet Covid-19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 22.06.2020 4/20 

 
Vedtak  
«Representantskapet godkjenner revidert Årsbudsjett for 2020 som fremlagt av styret» 
 
 
 
 
 
Orienteringssaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
O-1/20 20/00062-3 Havnedirektøren orienterer 

- Saken tas til orientering 
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Saksbehandler Postadresse Telefon Org.nr.
Saksbehandler Trondheim Havn IKS 73 99 17 00 945 510 552
Telefonnr PB 1234 Torgard Nett
E - post 7462 Trondheim trondheimhavn.no

firmapost@trondheimhavn.no

Arkivsak - dok. 20/00121 - 21
Saksbehandler Knut Thomas Kusslid

Saksgang Møtedato
Representantskap 2019 - 2023 31.08.2020

Unntatt offentlighet ihht Offl § 14

BYUTVIKLINGSPROSJEKT NYHAVNA OG VESTRE KA NALHAVN:
UTFISJONERING AV EIE NDOMMER FRA TRONDHEI M HAVN IKS
OG ETABLERING AV EIE NDOMSSELSKAP

Saksgang Møtedato Saksnr
Havnestyret 21.08.2020 19/20
Representantskapet 31.08.2020 6/20

Styret s f orslag til vedtak:
«Representantskapets gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20, og imøteser
endelig behandling av saken i et ekstraordinært møte primo oktober 2020.»

Vedl agte dokumenter :
- Utkast til rammeavtale mellom eierkommunene i TH IKS
- Utkast til redegjørelse fra utvalg nedsatt av Trondheim kommune og

Trondheim Havn IKS

Havnestyret behandlet saken i møte 21.08.20 sak 19/20 med følgende vedtak:

Vedtak:
« På bakgrunn av den enighet som er oppnådd mellom administrasjonen i Trondheim
kommun e og Trondheim Havn IKS, vil styret anbefale, og be om tilslutning fra
representantskapet om at flg. legges til grunn for den videre behandling av saken,
som forutsettes ferdigstilt til et ekstraordinært representantskapsmøte primo oktober:

a) Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en
eierandel på 67 %. Trondheim Havn IKS eier 33 %.

b) Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes
eierandeler i selskapet. Det baseres på en 50/50 % fordeling og avta les
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gjennom aksjeeieravtale og etablering av to aksjeklasser i eiendomsselskapet. 
 

c) Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og 
regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte 
eiendommer frem til salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens 
økonomi. 
  

d) Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne 
verksteder blir behandlet som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er 
foreløpig kun for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil 
bli foretatt og fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober. 
  
Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal 
ikke omfattes av fisjonen. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH 
erkjenner antikvariske hensyn som må tas når det gjelder egen 
bygningsmasse og arealbruk, og vil søke å ivareta publikums behov for 
tilkomst/passering på sjøsiden. Virksomheten må også være forenelig med 
fremtidig boligutvikling på nærliggende områder. Trondheim kommune har 
opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk til idrettsformål. 
Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en parkeringsløsning som 
ivaretar dagens parkeringskapasitet for Trondheim Maritime Senter AS og 
Trondheim Havn. 
 
Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på 
vedlagte illustrasjon som Dora, fisjoneres ut og overdras til 
Eiendomsselskapet. Arealene skal disponeres / forvaltes av Trondheim Havn 
frem til det tidspunkt Trondheim kommune ved bystyret vedtar at arealet skal 
tas i bruk til byutviklings/kulturformål. Ved bruk til kultur/konserthusformål skal 
arealene erverves av Trondheim kommune til markedspris.  Dersom 
kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken skal inngå i den 
maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres 
kostnadsfritt til TH, som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det 
gjøres i dag. 
 
Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av 
Trondheim Maritime Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om 
alle forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen. 
 

e) Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal 
reguleres i en aksjeeieravtale.  Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal 
bearbeides slik at den endelig foreligger til representantskapets møte i 
oktober. 
 

f) For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av 
en rammeavtale. Også denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot 
representantskapets møte. 
 



6/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap - 20/00121-21 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap : Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap

 

  
3 

g) Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt 
til representantskapets behandling i oktober. 
 

h) Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til 
representantskapets møte primo oktober 2020.» 

 
 
Vedlagte dokumenter:  
Prinsippskisse TMS-området 
 
 
Saksopplysninger: 
Med henvisning til havne- og farvannslovens § 32, 3.ledd har styret hatt til vurdering 
hvordan havneselskapet skal sikres kapital til fremtidig drift, vedlikehold og 
investeringer før en utdeling av utbytte kan finne sted.  En slik vurdering har skjedd 
med bakgrunn i havnestyrets generelle ansvar for selskapet, samt at en utfisjonering 
av eiendommer som ønsket fra Trondheim kommune er å betrakte som 
utdeling/utbytte og følgelig skal foreslås av selskapets styre, ref HFL § 32, før et 
vedtak kan fattes av selskapets representantskap. 
Styret har arbeidet ut fra målsettingen om å skape et balansert og helhetlig resultat 
der alle relevante interesser er hensyntatt. 
 
 
 
Vurdering: 
Styret har ved vurderingen av det foreliggende forhandlingsresultat konkludert med 
at selskapets interesser er ivaretatt i relasjon til Havne- og farvannsloven § 32. 
Styret har gjennom administrasjonens rapportering fått inntrykk av stor vilje fra 
kommunens representanter til å fremforhandle et helhetlig og balansert 
forhandlingsresultat, og synes det er grunn til å berømme de samme for at hensynet 
til den fremtidige drift av havneselskapet er imøtekommet, og at havneselskapets 
finansielle evne etter fisjonen er ivaretatt på en god måte. 
En løsning som trukket opp i forslaget til vedtak sikrer Trondheim kommunes 
interesser knyttet til byutviklingen, og de øvrige eierkommunene er sammen med 
Trondheim kommune sikret et havneselskap som tjener regionen og som kan 
fortsette sitt arbeide i henhold til vedtatt strategisk plan. 
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Rammeavtale mellom eierne i Trondheim Havn IKS  

 

 

Rammeavtale mellom  

 

Trondheim kommune [Org.nr.] 

Frosta  kommune [Org.nr.] 

Frøya kommune [Org.nr.]  

Levanger kommune [Org.nr.] 

Malvik kommune[Org.nr.] 

Namsos kommune[Org.nr.] 

Orkland kommune  

Skaun kommune 

Indre Fosen kommune[Org.nr.] 

Steinkjer kommune[Org.nr.] 

Stjørdal kommune[Org.nr.] 

Verdal kommune[Org.nr.] 

 Inderøy kommune[Org.nr.],  

 som eiere av Trondheim Havn IKS, heretter også kalt Partene 
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Om utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS, 

etablering, eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap  

 

1 Bakgrunn og formål  

Trondheim Havn IKS («TH») eies i dag av i alt 13 eierkommuner i Trøndelag, og i henhold til 

dagens selskapsavtale («Selskapsavtalen») eier Trondheim kommune 76,27 % av TH, mens de 

øvrige tolv eierkommunene til sammen eier de resterende 23,73 %.   

 

TH eier en betydelig eiendomsmasse i Nyhavna, Vestre Kanalhavn og tilgrensende områder i 

Trondheim kommune. I Kommunedelplan for Nyhavna vedtatt 4. februar 2016 er disse områdene 

avsatt til formål byutvikling, og skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret 

formål.  

 

Partene er med dette enige om å skille ut nærmere angitte eiendommer fra TH i et eget selskap, som 

etter gjennomført organiseringsprosess skal eies av TH og Trondheim kommune. Selskapet skal 

forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal utarbeides en 

forretningsplan for Selskapet som regulerer utviklingen av området til andre formål enn 

havnevirksomhet, og som sikrer TH tilstrekkelig med midler til å drive forsvarlig havnedrift. 

Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på 

lønnsomhet. 

Det er utarbeidet forslag til prosess for gjennomføring av dette, som innebærer at Partene som eiere 

av TH oppretter et nytt IKS og overfører nærmere angitte eiendommer til dette selskapet som ledd i 

utdeling fra TH. Dette selskapet omdannes deretter til AS («Eiendom AS»).  Partene overdrar 

deretter aksjer til TH slik at TH og Trondheim kommune eier aksjer slik som nærmere angitt i 

Rammeavtalen her. Det forutsettes at bindende forhåndsuttalelse («BFU») fra skattemyndighetene 

foreligger, med bekreftelse på at denne framgangsmåte ikke vil få unødige negative konsekvenser 

skatte- eller avgiftsmessig.  

 

 Formålet med Rammeavtalen er å avtale de nærmere vilkår for gjennomføring av prosessen som 

omtalt foran, som sikrer både en økonomisk og samfunnsnyttig utvikling av de aktuelle 

eiendommer til nye formål, og en forsvarlig og miljømessig utvikling av THs havnevirksomhet.  

 

Formålet er videre å danne nødvendig grunnlag for at representantskapet i TH kan fatte vedtak om 

utdeling av midler som forutsatt for gjennomføring av prosessen som omtalt foran, og å gi 

nødvendige fullmakter til TH til å gjennomføre tiltak på vegne av Partene så langt nødvendig og i 

henhold til Rammeavtalen.  
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2 Vedtak om utdeling av midler i form av eiendommer  

Utdeling av midler til eierne fra TH må vedtas av representantskapet i TH etter styrets innstilling, 

og innenfor havne- og farvannslovens rammer. Under forutsetning av styrets positive innstilling om 

utdeling, og av at samtlige vilkår i Rammeavtalen her er oppfylt, samtykker Partene til å stemme for 

en utdeling fra TH til Partene i form av eiendomsrett til eiendommene innenfor områdene Nyhavna 

og Vestre Kanalhavn som nærmere angitt i det følgende. Deler av området TMS holdes utenfor 

fisjonen og håndteres i tråd med løsningsforslaget jfr redegjørelsens pkt 10. 

Utdelingen vil omfatte eiendomsrett til følgende eiendommer:  

Gbnr osv…. («Eiendommene») 

Eiendomsretten til Eiendommene overdras med eksisterende bebyggelse og anlegg, og med slike 

feste- og leiekontrakter som er inngått på tidspunktet for overdragelse.  

Havnevirksomheten på Eiendommene skal ikke overdras til Eiendom AS, men utøves som før i TH. 

Det er et vilkår for utdelingen av midler fra TH i form av Eiendommene at TH skal opprettholde 

virksomheten på og beholde inntektene fra Eiendommene fram til Eiendommene avhendes eller tas 

i bruk for utvikling til endret formål. Verdiene som deles ut fra TH vil følgelig være Eiendommenes 

verdi som framtidige utviklingseiendommer, ikke verdien av inntektene fra igangværende 

virksomhet fra Eiendommene som beholdes av TH.  

De over nevnte forhold skal være regulert av avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS 

med slikt innhold som fremgår av Vedlegg 1 til Rammeavtalen, og som regulerer inntekter og 

forvaltning av de overdratte Eiendommene fram til de avhendes eller tas i bruk for utvikling til 

endret formål.  Inngåelse av slik avtale er en forutsetning for Partenes samtykke til inngåelse av 

Rammeavtalen med vedlegg, og for utdeling av midler som omhandlet i Avtalen her. 

[Kommentar: Konkret  overtakelsestidspunkt og nærmere detaljer må reguleres nærmere under 

hensyntaken til skatte- og avgiftsmessige konsekvenser] 

 

3 Gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap 

Partene vil opprette et nytt interkommunalt selskap og overføre eiendomsretten til Eiendommene til 

dette selskapet. Det nystiftede interkommunale selskapet skal eies av Partene i samme forhold som i 

TH, jf Selskapsavtalen.  

Det nye interkommunale selskapet vil etter å ha overtatt Eiendommene omdannes til et aksjeselskap 

(Eiendom AS). Eiendom AS skal ha slike vedtekter som fremgår av Vedlegg 2 til Rammeavtalen.  

Eiendom AS skal eies av Trondheim kommune med 67 % og TH med 33 %. Hver av eierne skal ha 

rett til 50 % utbytte fra Eiendom AS. Partene samtykker med dette til å overdra aksjer i Eiendom 
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AS til TH slik at eierskapet til Eiendom AS blir som angitt. Overdragelsen til TH skjer 

vederlagsfritt.  

Eiendom AS skal ha som formål å utvikle Eiendommene forretningsmessig med sikte på framtidig 

utvikling og salg av Eiendommene. Det må samtidig sikres en forsvarlig forvaltning av den 

igangværende virksomheten på Eiendommene fram til de selges for andre formål. 

Etableringen av Eiendom AS og overdragelsen av Eiendommene til dette selskapet forutsetter at det 

inngås Aksjeeieravtale mellom Trondheim kommune og TH med slikt innhold som fremgår av 

utkast til Aksjeeieravtale inntatt som Vedlegg 3 til Rammeavtalen,.  

Etableringen av Eiendom AS og overdragelse av Eiendommene til dette selskapet forutsetter videre 

at det inngås avtale mellom TH og Eiendom AS om forvaltning av og inntekter fra Eiendommene 

fram til utvikling og salg, med slikt innhold som fremgår av Vedlegg 1 til Rammeavtalen.  

Prosessen som beskrevet i dette punkt 3 forutsettes gjennomført i samsvar med bindende 

forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at unødig skatte- og avgiftsmessig belastning unngås. 

[Kommentar: Verdsettelse og åpningsbalanse for IKS og AS må reguleres nærmere når 

skattemessige forhold er avklart] 

 

4 Prinsipper for videre utvikling av Eiendom AS 

Partene er enige om at Eiendom AS skal utvikles med sikte på å gi Eiendom AS best mulig 

avkastning på Eiendommene, og eierne utbytte så snart Eiendom AS er i utbytteposisjon, jfr 

aksjelovens bestemmelser.  

 

5 Fullmakter [Utformes nærmere i endelig utkast] 

Partene i Rammeavtalen gir med dette THs styre fullmakt til på Partenes vegne å  

- Stifte et nytt interkommunalt eiendomsselskap med samme eiere som i TH og med vedtekter 

som følger av Vedlegg x til Rammeavtalen (Eiendom IKS) 

- Omdanne Eiendom IKS til et aksjeselskap med vedtekter som følger av Vedlegg c til 

Rammeavtalen (Eiendom AS) 

- Fullmakt til å overdra aksjer til TH 

- ----- 
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 [Kommentar: Dette punktet må presiseres og utfylles nærmere når det er nærmere avklart hvilke 

formelle dokumenter og samtykker som må utarbeides som grunnlag for den endelige 

gjennomføringen] 

 

6 Tvister   

Enhver tvist mellom Partene i anledning av Rammeavtalen skal søkes løst gjennom alminnelig 

domstolsbehandlinger med Trondheim tingrett som verneting.   

 

7 Godkjenning 

Rammeavtalen er ikke bindende uten samtlige eierkommuners/Partenes godkjenning og underskrift.  

 

8 Underskrift 

Rammeavtalen er undertegnet i [antall] eksemplarer, ett til hver av Partene.  

 

Sted/dato: 

 

For Trondheim kommune 

 

____________________________ 

Navn 

For Frosta kommune 

 

____________________________ 

Navn 

   

 

For Frøya kommune 

  

____________________________ 

Navn 

 

For Levanger kommune 

 

____________________________ 

Navn 
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For Malvik kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Orkland  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Namsos kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

For Skaun kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Indre Fosen  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Steinkjer  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Verdal  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Stjørdal kommune 

 

____________________________ 

Navn 
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For Inderøy  kommune 

 

____________________________ 

Navn 
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1 Sammendrag 
 

Nyhavna og Vestre Kanalhavn er sentrumsnære områder som skal utvikles til 
sentrumsformål, slik det blant annet er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune gjennom 
kommunedelplan for Nyhavna.  

Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn eies av Trondheim Havn IKS , og målet med 
denne redegjørelsen er å vise hvordan eiendommene kan fisjoneres ut i et eiendomsselskap 
eid av Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune.  

Det er gjennom denne prosessen utarbeidet flere analyser og utredninger blant annet 
knyttet til 

● ny havne- og farvannslov 
● mulig økonomisk utviklingspotensiale for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
● havnekapital, selskapsmodell og skatt 
● kapitaloverdragelse og konsekvenser for Trondheim Havn IKS  
● forretningsplan og risikoanalyse for eiendomsselskapet  

Trondheim Havn IKS har i forbindelse med denne utredningen anmodet 

skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i 

skatteforvaltningsloven kapittel 6. 

 

Det nye eiendomsselskapet er i dette arbeidet omtalt som Eiendom AS, som er et 

arbeidsnavn for selskapet. Stiftelse av selskapet blir gjennomført når alle nødvendige 

formelle vedtak er fattet. 

 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av Eiendom AS har i forlengelsen av 

denne utredningen gjennomført fisjonsforhandlinger hvor eierandeler, utbytte, forvaltning 

av eiendommer og eierskap til Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer er 

diskutert. 
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2 Bakgrunn 
 

Denne redegjørelsen er utarbeidet etter følgende vedtak i representantskapet i Trondheim 
Havn IKS den 18. juni 2018:  

1. Trondheim havn IKS skal benytte Modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra 
advokatfirmaet Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av 
havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder.  

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og 
sammen med representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape 
aksept i departementet for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få 
godkjenning til utvikling av havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med 
tilliggende områder i tråd med forslaget i Modell 3.  

3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune 
iverksette gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort 
av 15.05.2018.  

4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få 
opplysninger om og eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med 
gjennomføringen av Modell 3, bringes dette tilbake til representantskapet av 
selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.» 

Modell 3 er beskrevet på side 24 i redegjørelsen. I henhold til den nye havne- og 
farvannsloven kan det ikke  deles ut verdier fra Trondheim Havn IKS med mindre det er 
avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havnevirksomheten og tilhørende 
fremtidige investeringsforpliktelser. Dette innebærer at en ved å benytte modell 3 for 
omstrukturering av virksomhet, må ivareta at Trondheim Havn IKS får sikret fremtidig 
finansiering og at det legges til rette for at videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn med tilliggende områder kan igangsettes. 

Med utgangspunkt i vedtakspunkt 3 ble det i 2019 etablert et arbeidsutvalg med 
representanter fra Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune. Arbeidsutvalget har i 
fellesskap utarbeidet denne redegjørelsen, som overleveres til styringsgruppen for 
arbeidsutvalget. Styringsgruppen har bestått av havnedirektøren i Trondheim Havn IKS og 
kommunedirektøren i Trondheim kommune. Styringsgruppen formidler videre 
redegjørelsen til styret i Trondheim Havn IKS for behandling i henholdsvis styret og 
representantskapet i Trondheim Havn IKS, samt eierkommunenens kommunestyrer. 
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3 Innledning 
 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune ønsker å utvikle havneareal på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn til sentrumsformål.

 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune har på denne bakgrunn i fellesskap utarbeidet 
denne redegjørelsen som vurderer om og hvordan arealene på Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn i Trondheim kommune kan utvikles. I redegjørelsen beskrives  det hvordan 
utviklingen skal gjennomføres i praksis gjennom en utfisjonering av eiendommer fra 
Trondheim Havn IKS til et nytt aksjeselskap med Trondheim Havn IKS og Trondheim 
kommune som eiere.  

Målet med redegjørelsen er å vise hvordan havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
eventuelt kan skilles ut i et eget aksjeselskap, hvilke muligheter og utfordringer dette kan 
medføre, samt hvordan dette vil påvirke Trondheim Havn IKS som selskap. 

Redegjørelsen er utarbeidet med utgangspunkt i vedtak i formannskapet i Trondheim 
kommune den 20. desember 2016 og den 3. oktober 2017, og i Trondheim Havn IKS sitt 
representantskap den 18. juni 2018.  

Arbeidsutvalget har innhentet rådgivningstjenester fra:  
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● Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) for vurderinger av hvordan et eiendomsselskap kan 
organiseres, herunder en vurdering av og forslag til hvilke avtaler som må inngås 
 

● Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte) for skatte - og avgiftsmessige vurderinger knyttet 
til en fisjon fra IKS til AS   
 

● OPAK AS (OPAK) som har gitt en verdivurdering av områdene på Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn.  
 

● Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS som har utarbeidet forslag til forretningsplan og 
vurdering av kommersielle og juridiske sider ved utviklingen av Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn 
 

● Atkins Norge AS har utarbeidet en risikoanalyse for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
 

 
 
Trondheim Havn IKS har i tillegg innhentet verdivurderinger fra OPAK samt forslag til 
investeringsanalyse fra PWC. 
 
 
Ny havne- og farvannslov 
Stortinget har behandlet og vedtatt ny lov om havner og farvann. Stortinget vedtok en 
omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på 
flere områder i eksisterende lov. Lovsaken ble sanksjonert i statsråd den 21.06.2019, med 
ikrafttredelse 01.01.2020. Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med ny havne- og 
farvannslov. 
 
 
Konsekvenser for det fremtidige  Trondheim Havn 
Som ledd i en analyse av hvilken finansiell stilling det fremtidige havneselskapet vil befinne 
seg i, er det blant annet innhentet en verdivurdering fra OPAK, samt utarbeidet en 
investeringsanalyse for havneselskapet frem til 2030.  
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4 Om Trondheim Havn IKS 

Om selskapet 
Trondheim Havn IKS eies av 13 kommuner i Trøndelag fylke. Disse kommunene er 

Trondheim, Orkland, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Skaun, 

Indre Fosen, Namsos og Frøya. Trondheim kommune sin eierandel i Trondheim Havn IKS er 

76,26 prosent. De øvrige 12 eierkommunene eier til sammen de resterende 23,74%.  

 

Selskapets formål er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 

innenfor samarbeidsområdet, og dermed skape forutsetninger for en effektiv og 

konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. I tillegg skal selskapet sørge for sikkerhet og 

fremkommelighet i selskapets havner, samt i deltakerkommunenes sjøområder. Trondheim 

Havn IKS skal også ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov 

om havner- og farvann påligger kommunene, og håndheve de bestemmelser som etter 

samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. 

 

Tabell 1  Nøkkeltall fra regnskap Trondheim Havn IKS. Tall i 1000 kroner 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsinntekter 135 200 142 014 155 978 152 436 155 006 

Driftsresultat 12 043 11 361 24 555 8 728 11 344 

Årsresultat 14 723 14 464 26 282 7 052 16 432 

   
 

Historikk 
Havnene ble underlagt kommunens ansvarsområde ved innføring av havneloven av 1933. 
 
I forbindelse med ikrafttredelse av havne- og farvannsloven av 1984 ble havnevirksomheten 
innlemmet som en egen del av kommunen. Samtidig ble det innført et tydelig skille mellom 
kommunens alminnelige forvaltning og havnevirksomheten.  
 
Havnevirksomheten i Trondheim kommune ble etter dette organisert i en egen kommunal 
enhet kalt Trondheim havnevesen. I henhold til et vedtak av bystyret i 1987 skulle 
eiendommer som lå i havnedistriktet i Trondheim kommune driftes og forvaltes av den 
kommunale enheten Trondheim havnevesen. På begynnelsen av 90-tallet fikk havnevesenet 
betegnelsen kommunal bedrift, med Trondheim Havn som navn. 
 
Trondheim bystyre ble i 2003 forelagt en rapport som belyste mulige uklarheter i 
eierskap/disposisjonsrett til eiendommene mellom bykasse og havnekasse. Med noen få 
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unntak var rapportens konklusjoner i tråd med det som hittil var lagt til grunn, og bystyret 
bekreftet dette ved behandling av saken. 
Som en følge av at eiendommene frem til dette tidspunkt hadde tilhørt havnas balanse, ble 
de formelle hjemmelsoverføringer med noen få unntak foretatt kort tid etter bystyrets 
vedtak. 
 
I 2003 etablerte Trondheim kommune et interkommunalt havnesamarbeid etter 
kommunelovens § 27. De verdier som ved bystyrets vedtak var definert som tilhørende 
havnekassen ble innlemmet i havnesamarbeidet med Orkdal. 
 
I 2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etablert. I tillegg til Trondheim 
kommune og Orkdal kommune deltok også Stjørdal kommune og Malvik kommune i dette 
selskapet. 
 
Dagens havneselskap, Trondheim Havn IKS, ble opprettet i 2013 gjennom en sammenslåing 
av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen. 
Sistnevnte var et interkommunalt havnefellesskap etablert av kommunene Frosta, Inderøy, 
Leksvik, Levanger, Steinkjer, Verdal og Verran. I praksis ble sammenslåingen gjennomført 
ved at Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble oppløst, og de berørte kommunene ble 
inkludert som deltakere i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, som samtidig 
skiftet navn til Trondheim Havn IKS.  
 
Med virkning fra 1. januar 2016 ble også Frøya og Namsos kommuner deltakere i Trondheim 
Havn IKS, mens Skaun kommune sluttet seg til selskapet i 2020. 
 
Fra 1. januar 2020 utgjør Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord kommune Orkland 
kommune. Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune ble fra 01.01.2020 
sammenslått til nye Namsos kommune. Steinkjer og Verran kommuner ble slått sammen til 
nye Steinkjer kommune, og Trondheim og Klæbu kommuner ble slått sammen til Trondheim 
kommune fra 01.01.2020.  
 

Eierandeler og havnekapital 

Trondheim Havn IKS er i henhold til selskapsavtalen et eget rettssubjekt, jf. Selskapsavtalen 
punkt 1-5.  

Forholdet mellom eierne reguleres av selskapsavtalen. Eierandelene per 01.01.2020 fordeler 
seg slik tabell 2 viser. 

Tabell 2  Eierkommuner og eierandeler i Trondheim Havn IKS.  

Kommune Eierandel 

Frosta kommune 0,01% 

Inderøy kommune 0,01% 

Malvik kommune 0,01% 

Skaun kommune 0,01% 
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Frøya kommune 0,09% 

Indre Fosen kommune 0,30% 

Stjørdal kommune 1,83% 

Namsos kommune 1,96% 

Steinkjer kommune 2,07% 

Orkland kommune 4,16% 

Levanger kommune 5,29% 

Verdal kommune 8,00% 

Trondheim kommune 76,26% 

Sum 100,00% 

 

Størrelsen på kommunenes eierandeler baserer seg på en omforent løsning mellom 
eierkommunene blant annet hvor ingen skulle ha lavere eierandel enn 0,01 %, og bygger 
ikke fullt ut på den verdsettelsen av kommunens innskudd som ble utført forut for 
selskapssammenslutningen i 2013. Den enkelte kommunes innskuddsverdier følger av 
vedlegg til selskapsavtalen. Denne viser også at samme verdsettelsesprinsipp skal anvendes 
ved eventuell uttreden fra eller oppløsning av selskapet. Dette er også omtalt i  
Selskapsavtalens punkt 10.   

Bestemmelsene i Selskapsavtalen om sammensetningen av styre og representantskap i 
Trondheim Havn IKS reflekterer ikke Trondheim kommunes dominerende eierandel. 
Trondheim kommune har per d.d. 8 av 20 medlemmer i representantskapet.   

Deltakerkommunene har ved etablering av Trondheim Havn IKS og inntreden overført hele 
sin havnevirksomhet til selskapet.  

 

 

 

 

 

 

 



6/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap - 20/00121-21 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap : UTKAST Redegjørelse for utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn 240820

9 

5 Status for Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn  

 

Ny kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt den 28. april 2016. Formålet med planen er å 
legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket 
sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en 
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.  
 
Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig 
arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet. 
 
Formannskapet i Trondheim kommune har vedtatt at fremdrift i arbeidet med byomforming 
av sentrumsnære havneområder som Nyhavna og Vestre Kanalhavn må prioriteres. Dette er 
havneareal som kan avstås såfremt Trondheim Havn sikres nødvendige midler til fortsatt 
virksomhet gjennom midler fra utviklingen av Nyhavna.   
 
For Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS er det viktig å fortsatt ha operative 
havnearealer sentralt i Trondheim i et langsiktig perspektiv. Samtidig skal målene i 
byvekstavtalen som er inngått mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik 
kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune for perioden 2019-2029, sikres1.  
 

 

                                                
1 Byvekstavtale mellom kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal, Trøndelag 
fylkeskommune og Staten v/Samferdselsdepartem 
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Ny utvikling og arealbruk for Nyhavna og Vestre kanalhavn er vurdert opp mot behovet for 
fremtidig sjøtransport og kaikapasitet som byen har behov for. Det må dermed påregnes 
intensivert havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, og det er 
også avsatt et avgrenset areal til en fremtidig prosjekt- og beredskapshavn på Transittkaia.  

Arealkrevende næringsaktivitet som ikke har behov for havn, skal lokaliseres til andre 
egnede arealer innenfor Trondheim kommune, eller på arealer avsatt i Interkommunal 
arealplan. Dette er i tråd med Trondheim Havns strategi med å skape konkurransedyktig 
sjøtransport, samtidig som det utvikles en eiendomsstrategi tilpasset nye behov. Trondheim 
Havn arbeider med å tydeliggjøre en samlet strategi for å fortette og effektivisere 
havnearealene i Trondheim, samtidig som mulighetene for å relokalisere virksomheter 
innenfor egne havneområder i regionen utredes. Trondheim Havn arbeider målrettet og 
systematisk for å ivareta havnerelaterte arealer og utviklingsmuligheter innenfor selskapets 
eierkommuner. Den største utfordringen i dag er at det ikke foreligger regulerte arealer å 
flytte den sjøbaserte aktiviteten til. Derfor må det påregnes konsentrert og intensivert 
havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, for å realisere formålene 
til kommunedelplanen for Nyhavna. 

 

Kommunedelplan for Nyhavna 

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna. 
 
Mandat for planarbeidet ble gitt slik: “Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling 
av Nyhavna-området der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i 
henhold til framtidig utvikling av Trondheim Havn og Trondheim kommunes strategier for 
byutvikling".  
 
Planen ble vedtatt av bystyret den 28. april 2016. 
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Den vedtatte planen gir en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang 
tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse 
fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna. 
 
Planen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn IKS. 

I Kommunedelplan for Nyhavna - bestemmelser og retningslinjer § 2 Plankrav, står det: 
 

Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 kan bare settes i gang når arealet inngår i 
detaljreguleringsplan som er i tråd med kommunedelplanen. Det skal utarbeides en samlet 
reguleringsplan for hvert av delområdene 1-10. Delområdene er vist i figur 1. 

 

 
Figur 1 Avsatte delområder i kommunedelplanen med krav om samlet reguleringsplan for hvert område 

 
I § 10 i kommunedelplanen er det angitt rekkefølgekrav for offentlige friområder, 
grønnstruktur, gater, gang- og sykkelveger, gang- og sykkelbruer og tekniske anlegg. 
Overordnet plan for teknisk infrastrukturer er utarbeidet vinter 2019 basert på tradisjonelle 
tekniske løsninger. Multiconsult har bistått i arbeidet med planen og med en supplerende 
kostnadsvurdering av planlagte infrastrukturtiltak over og under bakken. Sistnevnte del av 
arbeidet er nylig ferdigstilt og viser totale kostnader på ca. 1,1 milliard kroner eks. mva. Det 
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oppdaterte kostnadsbilde er i overenstemmelse med tidligere anslag. Finansiering og 
gjennomføring av nødvendig tiltak må vurderes i videre prosess. 
 
I følge planbestemmelsene skal tiltak som omfattes av rekkefølgekrav være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse. Hvordan dette håndteres i praksis er beskrevet i et 
notat om gjennomføring som ligger som vedlegg til planen. Rekkefølgekravene er 
nødvendige for at planen skal være gjennomførbar og ha god planfaglig kvalitet. At 
nødvendig grå og grønn infrastruktur kommer på plass er også viktig for at området skal 
være attraktivt for boligkjøpere og næringsdrivere.  
 
Byutviklingen må påregnes å utløse behov både for likviditet og grunnfinansiering til 

infrastrukturkostnader (rekkefølgekrav) som det ikke i et kortere eller lengre perspektiv er 

rimelig kan ivaretas gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere i området. På samme måte 

som byutviklingen utløser behov for finansiering, vil byutviklingen også skape verdier for 

eierne av aksjeselskapet, Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS.  

 
Bildet illustrerer rekkefølgekravene innenfor planområdet 
 
 
I sak 7/19 Byutvikling på Nyhavna, orientering om status og videre arbeid som ble lagt frem 
for formannskapet 15. januar 2019, beskrives status for arbeidet med kravene til 
programmer og utredninger som er satt i kommunedelplanen for Nyhavna. 

Arbeidet omhandler:  

● Reguleringsplan for hovedgate med kollektivtrasé 
● Kvalitetsprogram for offentlige rom 
● Miljøoppfølgingsprogram 
● Kulturminneprogram (gjelder områder innenfor hensynssone) 
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Kulturnæringsprogram
Overordnet plan for teknisk infra struktur

I tillegg vurderes behovet for areal til offentlige tjenester og idrett. Konklusjonene fra
arbeidene over samles i ett dokument, Kvalitetsprogram for Nyhavna. Politiske vedtak som
gir føringer for utvikling av området innarbeides også i kvalitetsp rogrammet. Forslag til
kvalitetsprogram ble behandlet i formannskapets møte 11.8.2020 og vedtatt sendt på
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 1.10.2020. Kvalitetsprogrammet
skal vedtas av bystyret og være førende for framtidi ge reguleringsplaner i området.Føringer
som gis i kvalitetsprogrammet vil kunne påvirke markedsprisen for arealene.

Vestre Kanalhavn
Vestre Kanalhavn er ikke omfattet av kommunedelplanen for Nyhavna. Vestre kanalhavn
utgjør et areal på ca 18 daa. I kommuneplanens arealdel 2012 - 2024, er området avsatt til
sentrumsformål. Samtidig sier bestemmelsene til planen at Kommunedelplan for
havneområdene, vedtatt 28.06.01 skal gjelde sammen med kommuneplanens arealdel. En
transformasjon til et tett og urbant boligområde er sannsynlig og forventet. Utnyttelse,
struktur, boligsammensetning og høyder må avklares gjennom en egen reguleringsplan.
Forholdet til kulturminner og til Midtbyen vil være vesentlig.

Tidligere mulighetsstudier fra JST Arkitekter (Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, 2014)
og arkitekt Ole Wiig (Trondheim 50/50, 2015) har begge angitt et utbyggingspotensiale på ca
700 nye boliger, noe som tilsvarer nesten 60 000 m2 BTA. Forslagene viser bebyggelse opp
mot henholdsvis 10 og 8 etasjer.

Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, JST Arkitekter, 2014
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Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Trondheim 50/50, Arkitekt Ole Wiig, 2015 

Relokalisering av virksomheter på Nyhavna. 
Trondheim Havn IKS arbeider med en helhetlig plan for relokalisering av havnevirksomhet 
på Nyhavna til alternative havneområder tilhørende selskapet. Prosjektets hovedmål er å 
lage en overordnet plan for en omorganisering og effektivisering for bruk av havnas arealer, 
tilrettelagt for virksomheter som må flyttes fra sine arealer på Nyhavna. Planen skal 
synliggjøre overordnede økonomiske konsekvenser, redusere negative konsekvenser i størst 
mulig grad, ivareta kundenes ønsker og behov, og bidra til at utvikling av Nyhavna blir 
forutsigbar. I tillegg vil prosjektet beskrive kriterier som skal ligge til grunn for fremtidig 
etablering av virksomheter i havneområdene i Trondheim.  
 
Trondheim Havn IKS vektlegger kundenes medvirkning og vil ha løpende dialog med disse 
frem mot ferdigstillelse av en relokaliseringsplan. 
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Fase 1 handler om forberedende tiltak for å relokalisere kjernevirksomheter på 
Ladehammerkaia og Kullkranpiren, og fase 2 utreder relokalisering av virksomheter på 
Transittkaia, i hovedsak stålbedrifter. Felles for aktørene som har virksomhet på disse 
områdene er at de er arealkrevende og bidrar til betydelig tungtrafikk , noe som også vil 
være gjeldende ved relokalisering. Enkelte av disse bedriftene har vært vurdert for 
relokalisering i andre havneområder enn Trondheim, som Orkanger, Verdal osv, men det er 
åpenbart at en omorganisering og effektivisering av havnearealene på Ila pir og Pir II vil 
være påkrevd. Aktuelle bedrifter har sitt hovedmarked i Trondheim. Det vil derfor være 
viktig, i et samfunnsøkonomisk og miljømessig perspektiv, at disse sjøbaserte virksomhetene 
fortsatt får et tilbud om lokalisering i tilgjengelige havnearealer i Trondheim. 
 
Rapporten Prosjekt relokalisering – konsepter, datert 21.08.2020, er utarbeidet av 
Norconsult og foreslår en relokalisering av aktuelle virksomheter på Nyhavna til Pir II eller Ila 
pir. 
 
Ved konsolidering av aktivitetene på Pir II og Ila pir legges det vekt på høy arealeffektivitet, 
skjerming av støyende virksomhet og god visuell utforming av havnearealene. 
Det tilrettelegges for ny virksomhet som naturlig hører sammen med sjøtransport og 
betjening av byens behov for bærekraftig, effektiv og miljøvennlig vareforsyning. 
Rapporten beskriver videre utforming av funksjoner, kostnader, tidsplan og tilhørende 
usikkerheter. 
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6 Økonomisk utviklingspotensial 
 

For å synliggjøre et mulig økonomisk utviklingspotensial for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
ble OPAK engasjert til å utrede dette. Formålet med utredningen var å sannsynliggjøre den 
overordnede økonomien i prosjektet. I tillegg ble Atkins og Føyen Torkildsen engasjert for å 
skissere en forretningsplan og risikovurdering, som skal gi grunnlag for en vurdering av om 
en utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn ivaretar nødvendig kapital i Trondheim Havn 
IKS på en forsvarlig måte. Forretningsplan og risikovurderingen er omtalt i kap. 9.  

 

Tabell 3 viser verdivurderinger for Nyhavna og Vestre Kanalhavn fra beregninger  som OPAK 
har gjennomført. 
 
Tabell 3 Verdivurderinger Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
 

Salgsverdier beregnet av OPAK  Nyhavna, kr Vestre Kanalhavn, kr Sum, kr 

Dagens salgsverdi, uregulert 1 105 000 000 120 000 000 1 225 000 000 

Salgsverdi regulert 1 470 000 000 170 000 000 1 640 000 000 

Salgsverdi ferdig utviklet 2 870 000 000 275 000 000 3 145 000 000 

 
 
OPAK har i sin vurdering valgt å legge til grunn at områdene utvikles i takt med utløp av 

festeavtalene. Festeavtalene har varierende lengde, med utløpsår som varierer fra 2021 til 

2079. 

 

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til verdien av eiendommene på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn. Dette gjelder tidsforløp på festekontrakter i områdene og potensielle 
kostnader for å avslutte disse, samt ivaretakelse og eventuelt ny tilrettelegging for 
sjøbaserte næringer som er lokalisert i Nyhavna i dag og flyttes til andre havner innenfor 
selskapet. I tillegg er det knyttet usikkerheter til blant annet miljø/forurensning, vern og 
forsterking av kaifronter. 
 

 

Økonomi Nyhavna 
Gjeldende kommunedelplan fra 2016 ble lagt til grunn for utredningen Økonomisk 
utviklingspotensiale for Nyhavna, datert 29.10.2019, OPAK. Til grunn for beregningene 
forutsettes det at området utvikles i takt med at festeavtalene løper ut. For å starte en 
forsvarlig utbygging med boliger må imidlertid enkelte sentrale bedrifter relokaliseres. Dette 
kan være usikkerhetsfaktorer som kan få betydning for inntektspotensialet i prosjektet. 
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Verdiberegningene baseres på et utbyggingspotensialet for Nyhavna på ca 323 000 m2 BTA, 

med en fordeling mellom bolig/næring (inkludert service, offentlige funksjoner) på 60/40. I 

henhold til kommuneplanens beregningsregler om 70 kvm pr bolig, gir dette et potensial på 

ca 2 215 nye boliger. Som en del av arbeidet med kvalitetsprogrammet har MAD arkitekter 

våren 2020 gjennomført en areal- og klimaanalyse. Denne viser at OPAKs anslag gir et 

realistisk bilde av utnyttingen av området. 

 

I Bystyrets vedtak 28.4.2016 heter det at bystyret ønsker et langt høyere antall boliger enn 
de 2500 rådmannen har lagt til grunn. I formannskapsvedtak 22.1.2019 understrekes det at 
det må bli en bred sammensetning av boliger på Nyhavna, der også boliger for personer 
med lav inntekt inkluderes, og at kommunale utleieboliger og kategoriboliger hører hjemme 
på Nyhavna. 

  

Ut fra det arbeidet som er gjort så langt, ser det vanskelig ut å bygge vesentlig mer enn det 
som er lagt til grunn i kommunedelplanen uten at det går på bekostning av kvaliteten på 
uterommene. Det er mer realistisk å endre fordelingen mellom bolig og næring i området. 
Fra et økonomisk synspunkt kan en gå ut fra at dette vil være gunstig.  

 

Verdiberegningene til OPAK legger til grunn at boliger selges til markedspris. Det er dermed 
ikke tatt høyde for at boliger skal være tilgjengelige for personer med lav inntekt. 
Beregninger som er gjort i forbindelse med boligpolitisk plan viser at utleie eller salg til 
sterkt reduserte priser innebærer en betydelig kostnad.   

  

Eiendomsforhold Feste- og leieforhold 

 

Økonomi Vestre Kanalhavn 

OPAK legger til grunn kommunedelplanens bestemmelser om høyder; maks 8 meter – 
tilsvarende 2 – 3 etasjer. Videre beregner de en mulig tomteutnyttelse på TU=100%. OPAKs 
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beregninger gir dermed et utbyggingsareal på ca 18 000 m2 og 211 boliger. Dette kan synes 
noe lavt, sammenlignet med tidligere mulighetsstudier. I kommuneplanens arealdel 2012 - 
2024 er området avsatt til sentrumsformål, med en arealutnyttelse på minimum 10 boliger 
pr dekar, dvs minimum 180 boliger. De ulike festekontraktene er nå eid av ett firma, 
bortsett fra Vestre kanalhavn 20.  

  

Eiendomsforhold Festeforhold 
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7 Havnekapital, selskapsmodell 
og skatt 

 
Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn inngår som en del av anleggsmidlene i 
balanseregnskapet til Trondheim Havn IKS. Dette har historisk inngått som en del av 
havnekapitalen i selskapet. Havnekapitalen  har tidligere vært underlagt snevre regler i 
forhold til hvordan denne kunne disponeres. Dette ble endret i ny havne- og farvannslov 
gjeldende fra 1. januar 2020.  
 
 

Havne- og farvannsloven og utdeling av verdier 
 

Kommunale havner utgjør samfunnsviktig infrastruktur som dekker lokale, regionale og 

nasjonale transportbehov. Det er derfor fastsatt særlige regler om de verdiene som tilhører 

kommunale havner. Styrende i denne sammenhengen er Havne- og farvannsloven. 

Havnelovene av 1933, 1984 og 2009 har hatt det til felles at de har inneholdt bestemmelser 

om begrensning i eiers rett til å disponere over havnenes verdier, den såkalte 

havnekapitalen.   

Havnekapitalbegrepet har omfattet havnenes inntekter, eiendommer, materielle og 

eventuelt immaterielle rettigheter, og opparbeidet kapital. Lovene har også pålagt 

kommunene (som i all hovedsak er eierne av norske havner) å holde havnas regnskaper 

adskilt fra kommunens.   

Havnenes eiere (kommunene) har i all hovedsak vært avskåret fra å ta utbytte, og havnene 

har ikke kunnet benytte kapitalen eller avkastning av denne til andre formål enn 

havneformål. En slik begrensning i disposisjon over egne verdier har vært begrunnet i 

nasjonale hensyn knyttet til nødvendigheten av å bygge en infrastruktur for sjøtransporten, 

samt hensynet til at havnedriften som prinsipp har vært brukerfinansiert. Skulle havnene 

ønske å disponere kapitalen i strid med lovens bestemmelser, inneholdt tidligere lov en 

unntaksbestemmelse som etablerte en søknadsplikt til departementet. 

Regjeringen Solberg igangsatte i 2016 et arbeid for å fremme en ny havne- og farvannslov. 

Et oppnevnt lovutvalg leverte NOU 2018:4. 

Foruten et ønske om å forenkle og modernisere bestemmelser i loven ønsket Regjeringen at 

utvalget blant annet  skulle: 

● Tydeliggjøre lovens formålsbestemmelse 

● Vurdere de særlige reglene for kommunal havnevirksomhet og kapitalen i 

kommunale havner og utforme bestemmelser som legger til rette for 

markedsorienterte havner.  Videre var det et ønske om et regelverk som legger til 

rette for at havnekapitalen og havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig 

effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom måte 
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Regjeringen la utvalgets utredning til grunn for det videre arbeid, og la sitt lovforslag frem 

for Stortinget våren 2019.  Ny havne- og farvannslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2019. 

Loven trådte i kraft 01.01.2020 og endrer og forenkler reglene for omdisponering av 

havneområder. Istedenfor å måtte søke departementet, er det nå tilstrekkelig å gi melding 

til departementet.  

Betydningen av ny havne- og farvannslov for det pågående arbeid med omstrukturering 

av eiendomsvirksomheten i Trondheim Havn 

Den del av den nye loven som vil være mest relevant for dette arbeidet med 

omstrukturering, er reglene om kapitalforvaltningen. Oppsummert vil utdeling av midler fra 

et IKS som Trondheim Havn, kunne gjøres under følgende forutsetninger: 

● Basert på en organisasjonsmessig frihet til å velge foretaksform er det tillatt etter 

loven å utdele utbytte til eier(ne) 

● Lovens formål skal iakttas 

● Adgangen til uttak er begrenset etter lovens formulering i 32, 3.ledd. 

● Det er ingen begrensninger i loven når det gjelder hva et eventuelt utbytte skal 

anvendes til 

● Ingen formell søknadsplikt til departementet 

Det er ingen tvil om at det er et ønske om å bevege seg bort fra et rigid kapitalvernregime til 

et mer moderne, markedsbasert regelverk som vil gjøre det lettere å se kommunenes behov 

for omdisponering av bestående havnearealer til annen bruk, slik som byutviklingsformål, 

samt å imøtekomme kommunenes ønske om i større grad å ta del i fremtidig verdiutvikling 

av disse arealene. 

Man har også lagt til grunn at adgang til utbytte vil kunne stimulere til et mer aktivt eierskap 

enn det som praktiseres under dagens regelverk, og understreket kommunenes rett til å 

bestemme hvilke arealer i kommunene som er egnet for, og bør avsettes til havneformål 

eller andre utbyggingsformål. Kommuner som eier av havner må også som hovedregel selv 

avgjøre om havnen skal flyttes til et nytt område som reguleres for dette formålet. I dette 

tilfellet er imidlertid kommunen medeier i havneselskapet sammen med 12 andre 

eierkommuner. 

Ny lov har i § 32, 3. ledd følgende formulering: 

“Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er 

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. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte 

eller indirekte kommer eieren til gode.” 

 

Samtidig har loven en klart formulert formålsbestemmelse: 
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«Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, 

sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas 

hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.  Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og 

beredskapsinteresser.» 

 

Formålsbestemmelsen setter/indikerer en retning for hvordan lovens ulike bestemmelser 

skal kunne anvendes. Kort sagt skal lovens formål iakttas, og dette må  gjelde også for 

kapitalreglene.  

 

Også loven som trådte i kraft i 2020 pålegger kommunene å holde inntekter og kapital i 

havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. 

Liberaliseringen av havnekapitalen er en viktig endring i ny lov. Kommunene gis adgang til å 

foreta utdeling fra havnekapitalen for bruk til andre formål enn havn, forutsatt at det er satt 

av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er 

direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.  

Bestemmelsen om at inntekter og kapital i havnevirksomheten ikke kan brukes til andre 

formål enn havnevirksomhet er ikke videreført i ny lov. Det kommunale selvstyret er 

dermed i langt større grad enn tidligere førende for kommunens disposisjoner. Begrepet 

"havnekapital" er heller ikke videreført, noe som tydeliggjør at bestemmelsen regulerer 

eierkommunens økonomiforvaltning av havnevirksomheten, og at det ikke eksisterer kapital 

som havnene på selvstendig grunnlag eier eller rår over.  

 

Hovedregelen etter ny lov er dermed at kommunen(e) som eier av havnen disponerer over 

verdiene i havnevirksomheten, og at disse verdiene kan brukes slik kommunen(e) finner 

ønskelig. Som hovedregel legges det dermed ikke begrensninger på hvilke investeringer eller 

prosjekter kommunen kan benytte kapitalen i havnevirksomheten til. Loven hindrer 

eksempelvis ikke at kommunen kan benytte kapitalen til eiendomsutviklingsprosjekter. 

Dersom et eiendomsutviklingsprosjekt krever arealbruksendring og omregulering etter plan 

og bygningsloven, kan staten benytte virkemidler i samme lov for å påvirke beslutningen. 

Dette vil kunne være tilfelle dersom det foreligger nasjonale hensyn knyttet til havnen, og 

dersom en eventuell omregulering vil få betydning for utøvelse av havnevirksomhet og 

arealene i praksis ikke vil kunne benyttes til slik virksomhet på et senere tidspunkt.  

 

Videre forutsetter loven at visse krav må være oppfylt før den kommunale havneeieren kan 

dele ut verdier fra havnevirksomheten. Dette innebærer for eksempel at dersom havnen går 

inn med kapital i prosjekter der avkastningen fra investeringen tilfaller kommunen for øvrig, 

må slike disposisjoner defineres som utdeling til eierne. I disse tilfellene må kravene til 

utdeling i § 32 følges. Dette er omtalt i Iverksettingsrundskriv N-2/2020 - Ny havne- og 

farvannslov. 
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Ifølge § 32 tredje ledd kan det deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten 

dersom det er 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". Stortinget foretok en viss skjerpelse av kravet til avsetning før det kan 

foretas utdeling i forhold til lovforslaget fremmet i Prop. L 86 (2018-2019) (se Innst. 301 L 

(2018-2019)). 

 

Det vil dermed være nødvendig å dokumentere sannsynlighet for at havnekapitalen 

gjennom en transformering av nevnte arealer, forvaltes i tråd med Havne- og farvannsloven, 

i det ligger det at det må forvaltes forsvarlig. Dette innebærer at det ikke kan foretas 

utdeling før det er avsatt "tilstrekkelige midler" til: 

 

- Drift og vedlikehold av havn.  

- Med dette menes overholdelse av alminnelige krav til forsvarlig drift, 

herunder operasjonelle, miljømessige og sikkerhetsmessige krav. Eksempelvis 

vil bestemmelser fastsatt i generelt regelverk om krav til bygninger, 

byggetekniske konstruksjoner, kaier, laste- og losseinnretniger, helse, miljø 

og sikkerhet komme til anvendelse.  

 

- Midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, 

gods og passasjerhåndtering 

- Med dette menes investeringer som direkte knytter seg til den tradisjonelle 

havnevirksomheten. Eksempler på tiltak som som faller innenfor 

bestemmelsen er  oppgraderinger og utskifting av utstyr og konstruksjoner 

som nyttes for å tilby havnetjenester, slik som fortøyningsinnretninger, 

kaianlegg, laste- og losseutstyr, passasjerrampe, lageranlegg for gods etc. 

Investeringer i parkeringsanlegg faller utenfor bestemmelsen, selv om disse 

genererer inntekter til havna. Tilsvarende vil gjelde for opprustning eller 

oppføring av andre bygninger som ikke direkte knytter seg til tjenesteyting 

rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.  

 

Videre vil lovens formålsbestemmelse være førende for hva som menes med "tilstrekkelig". 

I følge formålsbestemmelsen skal loven fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, 

sikker og miljøvennlig drift av havn, samtidig som det skal tas hensyn til et 

konkurransedyktig næringsliv. Havnene spiller en nøkkelrolle i maritim logistikk, og effektiv 

drift av havnene vil ha stor betydning for målet om å fremme sjøtransport. Loven skal derfor 

bidra til at havnene tilbyr konkurransedyktige tjenester som havnebrukere etterspør. 

Formålsbestemmelsen skal med andre ord virke som en overordnet ramme, og må ligge til 

grunn når en vurderer hva som er "tilstrekkelige midler". I slike vurderinger vil det være 

viktig å ta hensyn til at investeringer som gir overkapasitet i havnene vil kunne virke like 
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negativt på sjøtransporten som manglende investeringer i havneinfrastruktur. Mens 

overkapasitet ofte vil bli reflektert i høye havnevederlag, vil manglende investeringer 

resultere i ineffektiv havnedrift og lang liggetid for skipene.  

 

Loven setter ingen krav til at det må foretas avsetninger til fremtidig utvikling av havnen, det 

vil si at det er eierne selv som bestemmer investeringsnivå og omfanget av 

havnevirksomheten. Hva som skal regnes som "tilstrekkelige midler" vil derfor bero på en 

skjønnsmessig vurdering av de konkrete forholdene i hver enkelt havn. Videre må 

"tilstrekkelige midler" forstås som et nivåkrav til drift og vedlikehold av havnen, og som et 

krav til kvalitet på eksempelvis laste- og losseutstyr, kaier og kaidekker samt annen relevant 

infrastruktur som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og 

passasjerhåndtering.  

 

Med denne forståelsen vil bestemmelsen legge til rette for at havnetjenestene utøves så 

effektivt som mulig med eksisterende utstyr og infrastruktur, samtidig som omfanget av 

havnevirksomheten vil ligge innenfor rammen av det havnetilbudet eierne har bestemt seg 

for å tilby brukerne.  

 

Det følger videre av Stortingets innstilling Innst. 301 L (2018-2019) at kravet til egenkapital 

skal gjelde slik det er presisert i særmerknaden til lovforslaget. Dette innebærer at føringene 

i særmerknaden til § 32 i Prop. 86 L (2018-2019) knyttet til kravet til egenkapital vil gjelde. 

Det kan dermed bare deles ut verdier dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig ut fra 

risikoen ved og omfanget av havnevirksomheten. Det må blant annet foretas en særskilt 

vurdering av om virksomhetens gjeld vil kunne overstige verdien av virksomhetens 

eiendeler. I vurderingen må den virkelige verdien av gjeld, krav mot virksomheten og 

eiendeler legges til grunn, og det må ses hen til virksomhetens situasjon og risikoprofil. 

Hensikten er å bidra til sunn forretningsmessig drift og forsvarlig økonomisk styring av 

havnevirksomheten. Dersom skillet mellom havnevirksomhetens økonomi og kommunens 

økonomi her skal være reelt, må havnen kunne dekke sine forpliktelser til kreditor. 

Kommunen skal derfor ikke gjennom utbytte sette havna i en posisjon der det økonomiske 

skillet ikke lenger er reelt. Dette betyr at havnevirksomheten skal utøves innenfor rammen 

av en sunn forretningsmessig drift og med god økonomisk styring.  

 

I henhold til § 32 tredje ledd regnes enhver overføring av verdier som "direkte eller 

indirekte" kommer eieren til gode som utdeling. Begrepet "direkte eller indirekte" tilsvarer 

begrepet i aksjeloven § 3-6 (2). Det betyr at en utdeling fra selskapet ikke nødvendigvis 

behøver å skje i form av kontanter. En utdeling kan også skje i form av overføring av 

gjenstander, fordringer, immaterielle rettigheter, areal, bygninger og investeringsprosjekter 

etc. som gagner andre kommunale formål enn havnevirksomhet.  
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Ny havne- og farvannslov regulerer ikke disposisjoner som verken kommer 

havnevirksomheten eller kommunen for øvrig direkte eller indirekte til gode, for eksempel 

dersom havnen gir en gave til en privat organisasjon. Det vil her være opp til kommunen 

som eier å aktivt bruke sin eierstyring til å eventuelt å gripe inn dersom havnen styres på en 

uhensiktsmessig måte.  

 

Etter § 32 andre ledd skal kommunen holde inntekter og kapital i havnevirksomheten 

regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Havnens organisasjonsform 

avgjør hvilke regnskapsregler som gjelder. For AS og IKS gjelder regnskapsloven. Er havnen 

organisert som et foretak etter kommuneloven skal det utarbeides eget årsregnskap for 

foretaket i henhold til kommunelovens regler. 

 

En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn vil påvirke havnekapitalen i 

Trondheim Havn IKS ved at deler av dagens havneareal og eiendommer fisjoneres ut til et 

nytt eiendomsselskap.  

 

Endringer i havne- og farvannsloven gjeldende fra 1.1.2020 medfører at uttak av overskudd 

eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, 

interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan besluttes av virksomhetens eierorgan 

etter forslag fra styret. En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn omfattes 

av dette.  

 

 

Valg av selskapsmodell - modell 3 
Som en del av prosessen med å skille ut Nyhavna og Vestre Kanalhavn i et eget selskap 
utredet Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) den 15. mai 2018 modeller for etablering og 
organisering av et eiendomsselskap. I sin rapport mente Hjort at det var nødvendig å skille 
ut eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn og legge disse i et separat 
eiendomsselskap, eventuelt i flere eiendomsselskap, for å unngå risiko for øvrige deler av 
havnekapitalen ved utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn.  
 
Modellene til Hjort tok hensyn til at Trondheim Havn IKS i 2018 hadde 13 eiere, samtidig 
med at Trondheim kommune ønsket økt grad av styring og kontroll med 
eiendomsutviklingen på Nyhavna og Vestre Kanalhavn.  
 
Hjort la frem tre ulike hovedmodeller for etablering og organisering av et eiendomsselskap, 
og representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtok i sitt møte den 11. juni 2018 at modell 3 
skulle benyttes i det videre arbeidet med Nyhavna og Vestre Kanalhavn. 
 
 
Figur 2 viser en skisse til Hjort sin modell 3. 
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Eierskap til eiendomsselskapet - modell 3 
I Hjort sin modell 3 vil Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune eie eiendomsselskapet 
som stiftes i fellesskap. Det vil medføre at Trondheim kommune får direkte eierskap til 
eiendomsselskapet. De øvrige eierkommunene i Trondheim Havn IKS får ikke direkte 
eierskap til eiendomsselskapet. Ved å ha direkte eierskap vil Trondheim kommune i 
tilstrekkelig grad sikres styring og kontroll over eiendomsselskapet, samt en større andel av 
verdiskapingen fra eiendommene. Modell 3 vil sikre at avtaleverk og styringsstruktur for 
Trondheim Havn IKS vil ligge fast i denne prosessen. For å gjennomføre denne prosessen må 
eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS til et 
nyopprettet IKS med samme eierskap som Trondheim Havn IKS. Det nye IKS’et omdannes så 
til et aksjeselskap. 
 
 

Skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige 
forhold - modell 3 
 

Den nåværende skatte- og avgiftsmessige situasjonen 

Trondheim Havn IKS er et selskap som er delvis skattepliktig etter skatteloven §2-32. 

Skattemyndighetene har i brev datert 27. mars 2009 vurdert Trondheim Havn IKS til å være 

et selskap med flere formål. Videre har de gitt uttrykk for at Trondheim Havn IKS etter 

skatteloven §2-32 (1) dels driver skattefri virksomhet (havnevirksomheten), og etter § 2-32 

(2) dels skattepliktig virksomhet (utleie av eiendom ikke tilknyttet havnevirksomheten samt 

utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet). I 2017 utgjorde den skattepliktige 

virksomheten 27,6 % av den totale virksomheten.  

 

Trondheim Havn IKS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for omsetning av rett til å 

disponere kommunal havn mot havneavgifter, og for utleie av parkeringsplasser i 
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parkeringsvirksomhet. I tillegg er Trondheim Havn IKS frivillig registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg og anlegg. Trondheim Havn IKS har, på den 

eiendomsmasse som skal overdras til eiendomsselskapet, i løpet av de ti siste årene foretatt 

ny-, på- eller ombygging for en netto anskaffelseskostnad på kr 400 000 eller mer. 

 

Selskapsrett tilknyttet modell 3 

IKS-loven  har ingen regler for fisjon. En fisjon fra dagens IKS (Interkommunalt selskap) til et 

nytt IKS kan ikke gjennomføres og meldes som en fisjon til Foretaksregisteret direkte. 

Trondheim Havn IKS kan gjennomføre fisjonen ved at selskapet følger reglene om utdeling i 

IKS-loven av de aktuelle eiendommene fra Trondheim Havn IKS og, at eierkommunene i 

samme transaksjon benytter disse eiendelene som tingsinnskudd ved stiftelsen av et nytt 

IKS. Dette er en fremgangsmåte som er kjent og benyttet på andre selskapsformer som for 

eksempel ansvarlige selskap, regulert av selskapsloven. 

 

IKS-loven har heller ingen regler knyttet til omdannelse til AS selv om skatteloven har dette. 

En omdannelse av det utfisjonerte eiendomsselskapet til aksjeselskap, må gjennomføres ved 

at eierkommunene sammen stifter et aksjeselskap med samme eierfordeling. Eiendommene 

overføres fra eiendomsselskapet (IKSet) til det nystiftede aksjeselskapet. Eiendoms-IKSet blir 

deretter oppløst i samsvar med oppløsningsreglene i IKS-loven. Til slutt gjøres det en 

overføring av aksjene i det nystiftede aksjeselskapet fra kommunene til Trondheim Havn IKS 

som et innskudd, og fordeles etter avtalt eierbrøk. 

 
 

Skatte- og avgiftsmessige forhold tilknyttet modell 3 

En overdragelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS til et eiendomsselskap, vil potensielt ha 

en rekke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Deloitte ble tildelt oppdraget med å 

utarbeide en redegjørelse av dette. Selskapets rapport er datert 2.5.2019. Kort oppsummert 

er den sentrale problemstillingen som følger (hentet direkte fra Deloitte sin rapport fra 

2.5.19): 

 

Den sentrale problemstillingen er om skatteloven gir adgang for å fisjonere et IKS. Etter det 

Deloitte kjenner til, eksisterer det ingen praksis på at et IKS har blitt fisjonert etter 

skatteloven. Det er imidlertid gode grunner- både på bakgrunn av lovteksten og de reelle 

hensynene bak bestemmelsen, for at en fisjon av IKS skal kunne gjennomføres med hjemmel 

i skatteloven. De avgjørende vilkår er at fisjonen skjer mellom likeartede selskaper (her to 

IKS) og at IKS vurderes som skattemessig likestilt som aksjeselskaper.  

 

På bakgrunn av dette var Deloitte sin anbefaling at det var nødvendig med en rekke 

avklaringer fra Skattemyndighetene gjennom en anmodning om bindende forhåndsuttalelse 
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(BFU), for å få klarhet i skatte- og avgiftsposisjonen til Trondheim Havn IKS og det nye 

eiendomsselskapet.  

 

Se avsnittet om BFU under for hvilke konkrete avklaringer det var snakk, svar fra 

Skattemyndighetene på de respektive punktene og svar på påfølgende klage. 

 

Basert på både opprinnelig svar fra skattemyndighetene, og svar på påfølgende klage, har 

Deloitte vurdert at det mest fordelaktige skattemessig, vil være at fisjonen gjennomføres 

som en skattepliktig fisjon. Dette vil innebære at de eiendeler som overføres fra Trondheim 

Havn IKS blir skattepliktig i dette selskapet på det tidspunktet de realiseres. Gevinsten er 

imidlertid begrenset til det beløp som tidligere er kommet til fradrag gjennom avskrivninger. 

Dette følger av skatteloven § 2-32 (3). Trondheim havn har opplyst at summen av tidligere 

skattemessige avskrivninger for de respektive eiendommene er estimert til å utgjøre ca kr 

7,5 millioner. Dette vil da inngå i skattegrunnlaget og bruk av skattesats for fisjonsåret vil 

benyttes. Hvis vi legger til grunn en skattesats lik 22 %, gir dette en skatteeffekt på kr 1,7 

millioner. For eiendomsselskapet vil de skattemessige inngangsverdiene bli satt lik virkelig 

verdi, noe som er fordelaktig for å minimere gevinstbeskatningen den dagen eiendommene 

skal selges (realiseres). 

 

Alternativt kunne fisjon blitt gjennomført skattefritt, men her ga ikke Skattemyndighetene 

medhold på det punktet om at eiendomsselskapet kunne fastsette inngangsverdien (og 

avskrivningsgrunnlag) til virkelig verdi på det tidspunkt de mottar eiendommene. Dette 

betyr at inngangsverdiene ville blitt satt til kostpris. På tidspunktet eiendommene da skal 

selges (realiseres), vil dette videre utløse en betydelige gevinstbeskatning. Denne 

gevinstbeskatningen vil totalt sett være mye høyere enn for alternativet skattepliktig fisjon. 

 

Dokumentavgift tilknyttet modell 3 

Når det gjelder konsekvenser for dokumentavgiften, vil spørsmålet være om det utfisjonerte 

eiendomsselskapet kan omdannes til et aksjeselskap, uten beskatning og plikt til å betale 

dokumentavgift. Skatteloven gir en direkte lovhjemmel for at slik omdanning kan skje. Det 

er imidlertid et vilkår for skattefri omdanning at et selskap driver virksomhet i skattemessig 

forstand. I dette tilfellet vil det gå svært kort tid fra selskapet er stiftet til det omdannes til et 

aksjeselskap, og spørsmålet er om selskapet – på grunn av det korte tidsrommet før 

omdanning – anses for å ha drevet virksomhet. Konklusjonen basert på svar fra 

Skattemyndighetene er på dette punktet at fisjonen ikke utløser dokumentavgift. Dette er 

begrunnet i at det utfisjonerte IKS eiendomsselskapet kan omdannes til aksjeselskap 

skattefritt forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det 

fremgår videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks 

eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20, og heller ikke 

overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift. I hvilken grad denne 
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konklusjonen vil endre seg hvis dette gjennomføres som en skattepliktig fisjon, vil en ny BFU 

måtte svare på. Forhold som tilsier at konklusjonen opprettholdes (altså at ingen 

dokumentavgift utløses), er at selve fisjonen gjennomføres i tråd med reglene for fisjon i 

aksjeloven. 

 

Merverdiavgift tilknyttet modell 3 

Det sentrale spørsmålet var om tidligere fradragsført merverdiavgift på justeringspliktige 

kapitalvarer måtte tilbakeføres/tilbakebetales av Trondheim Havn IKS ved en fisjon til 

Eiendom IKS og omdanningen til Eiendom AS. Problemstillingen var om Trondheim Havn IKS 

kunne unngå å tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift dersom fisjon og omdanning 

ble gjennomført innenfor en og samme avgiftstermin (innen en tomånedersperiode), og det 

ble inngått form- og tidsriktig avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS om 

overføring av justeringsplikt. Det var også sentralt at leieavtale og avtale om 

eiendomsforvaltning skulle bli inngått mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS. Denne 

problemstillingen om adgangen til å overføre justeringsplikt direkte fra Trondheim Havn IKS 

til Eiendom AS ble tatt opp med skattemyndighetene. 

 

Dersom fisjonen og omdanningen ikke ville la seg gjennomføre innen en og samme 

avgiftstermin, ville Eiendom IKS bli nødt til å ta kapitalvarene til bruk i avgiftspliktig 

virksomhet for at Trondheim Havn IKS skulle unngå å måtte tilbakeføre tidligere fradragsført 

merverdiavgift. Dette forutsatte at Eiendom IKS skulle drive næringsvirksomhet over en viss 

tid før selskapet ble omdannet til aksjeselskap, noe som innebar at det måtte gå en viss tid 

mellom fisjonen og omdanningen. Etter skatteforvaltningsloven gis det ikke bindende 

forhåndsuttalelse om et selskap er å anse som næringsdrivende, så dersom dette 

alternativet skulle bli aktuelt måtte det avklares med skattemyndighetene med anmodning 

om å avgi en såkalt veiledende uttalelse. 

 

Overføring av justeringsrett, det vil si overføring av den framtidige retten Trondheim Havn 

IKS har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av 

kapitalvarer til fradragsberettigede formål øker, ville etter Deloitte sin vurdering forutsette 

at fisjonen og omdanningen fant sted innen samme avgiftstermin. 

 

Dersom Eiendom AS skal drive utleievirksomhet, er det viktig å påse at selskapet blir frivillig 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret til rett tid. Ved søknad om frivillig registrering er det 

ifølge Deloitte viktig å informere skattemyndighetene om at registreringen vil omfatte 

eiendom som Trondheim Havn IKS skal bruke til utleie av parkeringsplasser i avgiftspliktig 

parkeringsvirksomhet. 

 

Overføring av aksjer vil etter Deloitte sin vurdering ikke ha noen merverdiavgiftsmessige 

konsekvenser. 



6/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap - 20/00121-21 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap : UTKAST Redegjørelse for utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn 240820

29 

 

De skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige konsekvensene av fisjonen, er 

oppsummert i følgende figurer: 

 
Figur 3 steg 1 (fisjon av eiendeler fra IKS til IKS) 

 

 
Figur 4 steg 2 (fisjon av eiendeler fra IKS til AS) 
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Bindende forhåndsuttalelse 

Bindende forhåndsuttalelse (BFU) er en adgang for skattepliktige til å få avklart 

skattemessige konsekvenser på planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir 

en uttalelse de blir bundet av ved fastsetting dersom den skattepliktige krever dette. Det er 

da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med 

forutsetningene i uttalelsen.  

 

Reglene om bindende forhåndsuttalelse står i Skatteforvaltningsloven kapittel 6 og 

skatteforvaltningsforskriften kapittel 6. Skattemyndighetene kan gi bindende 

forhåndsuttalelse på alle områder som omfattes av Skatteforvaltningsloven. 

Formålet med bindende forhåndsuttalelse er å skape mer forutsigbarhet for den 

skattepliktige. Videre er det et supplement til myndighetenes alminnelige veiledningsplikt.  

 

Anmodning om BFU 

Deloitte har bistått Trondheim Havn IKS jf. skatteforvaltningsloven § 5-3, og har på vegne av 

Trondheim Havn IKS anmodet om bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i 

skatteforvaltningsloven kapittel 6. Deloitte har på vegne av Trondheim Havn IKS bedt 

Skattedirektoratet ta stilling til følgende spørsmål: 

 

● Vil Trondheim Havn IKS kunne fisjonere med overføring til et annet IKS 

(eiendomsselskapet) uten beskatning? 

● Vil det utfisjonerte interkommunale selskapet (eiendomsselskapet) kunne omdannes 

til aksjeselskap uten beskatning? 

● Vil eierkommunene kunne overføre aksjer i det omdannede selskapet 

(eiendomsselskapet) til Trondheim Havn IKS uten skattemessige konsekvenser? 

● Vil de nevnte transaksjoner (enkeltvis eller sett i sammenheng) rammes av den 

ulovfestede omgåelsesnormen, skatteloven § 14-90 eller § 13-1? 

● Vil Trondheim Havn IKS fortsatt være et selskap med begrenset skatteplikt etter 

skatteloven § 2-32 etter at transaksjonene er gjennomført? 

● Kan justeringsplikt og -rett overføres fra Trondheim Havn IKS til eiendomsselskapet? 

● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 

skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi? 

 

 

Av de ovennevnte punktene er det gitt medhold i alle bortsett fra spørsmålet om 

overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 

skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi. Skattedirektoratet har 

konkludert med at de skattemessige verdiene på eiendelene videreføres til kontinuitet, og 

at det ikke vil skje en oppskriving til virkelige verdier ved at eiendomsselskapet blir 

skattepliktig. Dette er begrunnet i at det nye selskapet er skattepliktig fra oppstarten av, og 
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at det følgelig i dette selskapet ikke skjer en overgang fra skattefri til skattepliktig 

virksomhet. Det medfører at eiendomsselskapet ikke har grunnlag til å gjennomføre en 

oppskriving av verdiene på eiendelene, hvis dette skal gjennomføres som en skattefri fisjon. 

 

For de øvrige punktene har Skattedirektoratet konkludert slik: 

 

● Det kan gjennomføres fisjon av IKS uten beskatning, hvor grunnlaget synes å være 

skatteloven § 11-4 tredje ledd og ikke ulovfestet rett.  

 

● Det utfisjonerte IKS eiendomsselskap kan omdannes til aksjeselskap skattefritt 

forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det fremgår 

videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks 

eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20 og heller 

ikke overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift. 

 

● Overdragelse av aksjer fra kommunene til Trondheim Havn IKS kan gjennomføres 

uten at det utløses skatt for kommunene. Kommunene er fritatt for skatteplikt og 

realisasjon av aksjer faller inn under fritaksmetoden, slik at overføringen ikke anses å 

gi noen negative skattemessige konsekvenser. En særskilt problemstilling er 

imidlertid om overføringen medfører negative konsekvenser med tanke på fisjonen 

og omdanningen, da eierforholdet blir endret. Det er Deloitte sin oppfatning at dette 

ikke medfører slike negative konsekvenser, men at dette bør avklares med 

skattemyndighetene. 

 

● Transaksjonen vil ikke gi grunnlag for gjennomskjæring/tilsidesettelse etter 

skatteloven § 13-1 eller den ulovfestede gjennomskjæringsregel.  

 

● Trondheim Havn IKS kan overdra eiendomsmassen til Eiendom IKS, og videre til 

Eiendom AS, uten at dette utløser samlet negativ justering. Dette forutsetter at 

Eiendom AS overtar justeringsforpliktelsene, og at hverken deltakerkommunene 

eller Eiendom IKS tar eiendomsmassen i bruk før den overdras til Eiendom AS. 

Eiendom IKS må i et merverdiavgiftsrettslig perspektiv omdannes Eiendom AS 

innenfor samme momstermin som Eiendom IKS mottar eiendomsmassen fra 

Trondheim Havn IKS.  

 

Når det gjelder punktet om:  

● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 

skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi? 

 

har Deloitte på vegne av Trondheim Havn IKS utarbeidet og sendt inn klage til 

Skattedirektoratet. Resultatet ble ikke medhold i klage, hvorpå Deloitte sin vurderinger er at 
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dette innebærer at omorganiseringen bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, jmf. 

kapittelet over. Det forhold at dette bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, endrer 

faktum i saken slik den ble beskrevet i søknad om BFU. Det bør derfor sendes inn en ny BFU 

så snart som mulig i løpet av høsten 2020, for å få endelig avklart om dette påvirker 

konklusjonene av allerede mottatt BFU. 
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8 Kapitaloverdragelse og 
konsekvenser for Trondheim 
Havn IKS 

 

Ved å fisjonere et eiendomsselskap fra Trondheim Havn IKS, vil Trondheim Havn IKS sin 

egenkapital reduseres. 

For å vurdere konsekvensene av utfisjoneringen av eiendommene, har selskapet  selv satt i 

gang et arbeide med full verdivurdering av selskapets eiendeler (OPAK), samt utarbeidelse 

av en 10-årig investeringsplan (PWC), basert på selskapets strategiplan gjeldende fra 2019. 

Dette som ledd i å vurdere om havneselskapet har tilstrekkelig kapital til fortsatt utvikling og 

drift av virksomheten i fremtiden slik havne- og farvannsloven krever. 

Eiendomsoverdragelsene innebærer likevel en reduksjon av fremtidig kontantstrøm for 

selskapet, samtidig som kostnader ved vedlikehold og drift reduseres. For havneselskapet er 

bidraget fra eiendommene på Nyhavna (i form av feste- og leieinntekter) avgjørende for at 

selskapet fortsatt skal kunne drive med overskudd. For at en overdragelse skal kunne være i 

samsvar med lovens krav, vil dette forholdet kunne reguleres ved avtale mellom Trondheim 

Havn IKS og Eiendomsselskapet. Avtalen vil være en del av et omfattende avtaleverk mellom 

partene, hvor også en aksjeeieravtale vil inngås. 

Eiendomsselskapet vi ha behov for likviditet i stigende grad. Aksjonærene må bidra i 

henhold til aksjefordelingen i selskapet, og Trondheim Havn IKS vil derfor måtte innhente 

kapital for å dekke sin andel. 
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9 Forretningsplan og 
risikoanalyse 

 

Trondheim Havn IKS utlyste en konkurranse hvor oppdraget skulle danne grunnlag for en 
forretningsplan og en risikoanalyse for eiendomsselskapet for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
basert på den ovenfor beskrevne selskapsmodell 3.  

Mandatet omfattet utarbeidelse av rapporter med tema forretningsplan og risikoanalyse for 
områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim. Forretningsplanen skulle illustrere de 
forskjellige aktuelle alternativer for realisering av transformasjonsprosjektet, herunder de 
forskjellige fasene av et slikt prosjekt. Rapporten skulle også synliggjøre og avklare aktuelle 
risikofaktorer. I risikoanalysen er risikofaktorene tallfestet i en økonomisk analyse for å 
dokumentere en forsvarlig utnyttelse av havnekapitalen gjennom realiseringen av 
prosjektene.  

I tillegg var det behov for å skissere en kontanstrømsmodell for eiendomsselskapet for en 
gitt periode. Denne skulle bli brukt som grunnlag for å forstå hvilket likviditetsbehov 
eiendomsselskapet vil ha, både i oppstartsfasen, og i den videre utviklingsfasen. Gitt 
rammebetingelser for hvor mye lån et slikt eiendomsselskap vil kunne få fra en 
finansieringsinstitusjon, vil modellen være viktig grunnlag for å forstå smertegrensen for 
eiendomsselskapet hva gjelder tilgang på likviditet for å kunne innfri en fisjonsfordring på 
gitte tidspunkt i perioden. 

Oppdraget ble tildelt Atkins Norge AS, som benyttet advokatfirma Føyen Torkildsen for den 
delen av oppdraget som omfattet beskrivelsen av forretningsplan for det nye 
eiendomsselskapet. Rapporten ble presentert 11.02.2020 og forelå i endelig versjon kort tid 
etter dette. 

For nærmere detaljer henvises til de to rapportene.  

Risikoanalyse: 

1. Tid og framdrift  

Det vil naturlig være betydelig usikkerhet knyttet til tidsforløpet i prosjektene og den 
modellmessige tilnærmingen er valgt ved å "låse" noen parametere og la andre være 
underlagt usikkerhet.   

1.1 Nyhavna  

Det antas at reguleringsarbeidet for enkelte delområder kan være ferdigstilt i 2023, at 
arbeidet med infrastruktur, forurensningsarbeider og riving kan starte i 2024 og at 
byggearbeider kan ha oppstart i 2028.  

I utgangspunktet kan det se ut til at infrastrukturkostnader må fases inn tidlig i 
utviklingsløpet. Dette vil kunne være en betydelig likviditetsmessig belastning og det må 
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forventes at det jobbes mot å dra dette ut i tid. I modellen er det derfor i mest sannsynlig 
forløp antatt at investeringene fordeles over lengre tid, men det er også inkludert et mindre 
sannsynlig scenario der en tvinges til en fortung belastning (større andel av kostnadene 
tidlig).    

Et betydelig bidrag til usikkerhet i prosjektet er hvor mange boliger som kan omsettes per 
år. Det er lagt til grunn en nøktern salgstakt på 100 boliger per år. I modellen er det lagt et 
usikkerhetsspenn på denne salgstakten, og basert på totalt antall boliger gir dette et 
resulterende usikkerhetsspenn på total salgsperiode.   

1.2 Vestre Kanalhavn  

Dette området er i praksis å anse som uregulert og festekontrakter utløper rundt 2039. Det 
er derfor antatt oppstart av arbeider fra og med 2040. OPAK legger til grunn en nøktern 
salgstakt på 50 boliger per år. I modellen er det antatt en relativ usikkerhet knyttet til 
salgsperiode som for Nyhavna.    

2. Arealer  

Tomtearealer og bebygd areal er estimert av OPAK, og det vil være noe 
estimeringsusikkerhet knyttet til tallene.  

For Nyhavna er det antatt at forholdet mellom boliger og næring er 60/40. Det må forventes 
at en profesjonell utbygger vil søke å øke andel boliger og det er hensyntatt som en 
usikkerhet i modellen.  

Forhold mellom arealbegrepene BRA-S (salgbart bruksareal) og BTA (bruttoareal) er et viktig 
beregningsparameter og er i OPAKs rapporter antatt å være 0,8. Basert på erfaringer fra 
andre prosjekter kan tallet avvike fra dette og det er hensyntatt som en usikkerhet i 
modellen.  

3. Kostnader  

Byggekostnad for bolig og næring finnes det gode referansedata på, men tallene vil likevel 
inneha usikkerhet knyttet til entreprenørmarked, standard/innhold/løsninger, grunnforhold 
og andre utfordringer i byggefasen. For næring vil det kunne være potensiale for mva-fritak 
for deler av næringsareal.   

Byggekostnader er basert på Norsk Prisbok. 

Infrastrukturkostnader for Nyhavna er estimert av oppdragsgiver, men et slikt tidlig estimat 
er naturlig beheftet med betydelig usikkerhet. Det kan være en oppside at deler av 
kostnaden vil bli tatt under Miljøpakken for Trondheim. For Vestre Kanalhavn er kostnadene 
estimert av OPAK basert på erfaringsdata fra større utbyggingsprosjekter.  

Forurensningskostnader er grovt estimert av OPAK og tallet er beheftet med betydelig 
usikkerhet. 
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Rivekostnader eksisterende bygninger er estimert basert på erfaringspriser med tilhørende 
estimatusikkerhet.  

Salg og markedsføring er estimert som % av salgsverdi og det vil være noe usikkerhet 
knyttet til dette forholdstallet.  

4. Rentekostnader  

Basert på sikkerhet i tomteverdier er det antatt at investeringskostnadene i prosjektene fullt 
ut lånefinansieres. Dagens rentenivå er historisk lavt, men over flere tiår har det vært store 
svingninger i rentene med nivåer langt over dagens. Denne usikkerheten er forsøkt 
hensyntatt i modellen. 

5. Inntekter  

Antatte salgsinntekter for bolig er basert på markedssøk i nærområdene. Det er benyttet 
samme tall for begge prosjektene. I praksis vil det være betydelige forskjeller avhengig av 
intern beliggenhet, etasje og størrelse.  

Antatte salgsinntekter for næring er beregnet basert på relevante leiepriser og 
avkastningsverdi. Dette innebærer usikkerhet knyttet til relevansen av beregningene og 
endringer over tid. 

6. Prisstigning  

Modellen er nominell og det er antatt lik indeksering 2% for alle relevante elementer. I 
praksis vil indeksene for ulike poster kunne variere, men i en så lang analyseperiode er det 
ikke mulig å implementere dette på en hensiktsmessig måte.  

7. Diverse elementer  

Tilstanden på kaifrontene er lite kjent og eventuelle arbeider med istandsetting kan være 
kostbare. I modellen er dette inkludert som en potensiell kostnadskonsekvens. 

Eksisterende festekontrakter kan gi utfordringer for en effektiv utvikling av områdene. Det 
anbefalte hovedgrepet er å la kontraktene løpe ut og tilpasse utviklingen etter dette. Det 
også lagt inn betydelig usikkerhet knyttet til total salgsperiode. Det må imidlertid tas høyde 
for at det vil bli nødvendig med enkelte frikjøp for eiendommer som i for stor grad hindrer 
en effektiv utvikling. Dette er inkludert i modellen som potensielle tilleggskostnader. I stedet 
for utkjøp av festeavtaler kan partnerskapsmodell vurderes. 

Reguleringsprosessene innebærer usikkerhet med kostnadskonsekvenser. Denne 
usikkerheten er større for Vestre Kanalhavn enn for Nyhavna. Usikkerheten er ikke eksplisitt 
inkludert i modellen, men er dels implisitt hensyntatt blant annet gjennom betydelige 
usikkerhetsspenn på infrastruktur- og forurensningskostnader.  

Deler av bebyggelsen er omfattet av vern, men dette vurderes ikke til å påvirke risikoen i 
betydelig grad.   

8.  Oppsummering og vurdering av resultater  
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8.1 Overordnet  

Det er i modellen lagt inn betydelig usikkerhet på alle sentrale parametre. Resultatene av 
analysen viser at forvaltningen av havnekapitalen for både Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
anses som svært robust for en transformering av havnearealene til bolig- og næringsformål. 
Resultatene viser neglisjerbare sannsynligheter for negative verdier.   

8.2 Fleksibilitet  

I praksis er bildet kanskje enda mer positivt. Økonomiske analyser ‘låser’ vanligvis mange av 
forutsetningene i et prosjekt. I realiteten vil det i videre prosjektgjennomføring bli gjort ulike 
endringer og optimaliseringer. Forutsetninger: At prosjektet tilpasses ved stor usikkerhet 
knyttet til framtiden, hvor det er svært sannsynlig at ny informasjon tilkommer etterhvert, 
og det er styringsmessig fleksibilitet til å respondere på ny informasjon. 

Det er rimelig å anta at verdien av fleksibilitet i de foreliggende prosjektene er signifikant. 
Fleksibilitet over så lang tid vil medføre at det iverksettes endringer og tiltak som tar ut 
verdien av fleksibilitet.  

8.3 Anbefalt løsning  

Analysen viser en stor positiv oppside i prosjektene. Dette bygger opp under anbefalingen 
om å gå for en partnerskapsmodell for å kunne være med og høste av dette potensialet. 
Tidlig salg av uregulert eller ferdig regulert tomt vil neppe gi tomteverdier som reflekterer 
den potensielle oppsiden. 

Konklusjon: Lønnsomheten for transformasjon av  Nyhavna og Vestre Kanalhavn anses som 
robust.  

Forretningsplan: 

Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavn og Vestre kanalhavn samlet) utgjør 
et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for 
boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større 
utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både 
kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at 
oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte 
KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde 
fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet 
seg i for stor grad.   

For deres etterfølgende anbefaling står tid og fleksibilitet sentralt. 

Overordnet er det deres anbefaling at eiendomsselskapet, bortsett fra i spesielle 
situasjoner, ikke bør selge tomter. De mener dette bør være overordnet strategi for begge 
utviklingsområdene, hovedsakelig fordi utviklingspotensialet er så betydelig at selskapet selv 
bør ta del i realisasjon av disse verdiene.   
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En slik rolle er etter deres skjønn forenlig med det risikonivå selskapet kan eksponere seg 
for, dog forutsatt en posisjonering i tråd med nedenstående.  

Det er ellers deres anbefaling at eiendomsselskapet gjennomfører en utvikling i faser, i 
praksis i selvstendige byggetrinn. En slik utvikling påvirkes i betydelig grad av hvorledes 
selskapet forholder seg til det vesentlige innslag av festeforhold, samt status for de endelige 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som følger av de fremtidige 
detaljreguleringsprosessene.   

Det anbefales at man først bør søke åpnet de områdene som i minst mulig grad krever 
kostbar avvikling av festeforhold. I denne sammenheng legger de til grunn at det pågående 
arbeid med relokalisering kan være en betydelig suksessfaktor, både hva fremdrift og 
økonomi angår, og bør videreføres/intensiveres. I tillegg bør også tilstrebes en gunstigere 
løsning for infrastrukturbelastningen, særlig gjennom lemping på rekkefølgekrav ved 
dispensasjoner og tilpasninger gjennom utbyggingsavtale. Feltene 5, 6 og 7 peker seg ut som 
det mest aktuelle å starte med, og hvor risikoen er lavest i forhold til de overnevnte 
utfordringer.  

For øvrig tenkes at eiendomsselskapet ellers bør være varsom med å ta tunge 
utviklingsposisjoner hvor forutsetningen er at selskapet må gjennomføre førtidig innløsning, 
evt. ekspropriasjon av flere/mange festeforhold. Her bør det gjøres konkrete vurderinger, 
ikke minst knyttet til sikkerhet for innløsningskostnadene opp mot utviklingspotensialet.  

Vestre kanalhavn er et område som Føyen Torkildsen tenker egner seg for en noe senere 
utvikling, gitt at samtlige festeforhold løper ut tilnærmet samtidig ila 2039-41. Her ligger det 
De mener videre at eiendomsselskapet bør søke partnerskap, særlig for større delfelt, og 
hvor det for øvrig ligger til rette for dette. Valg av partner vil kunne variere, helt avhengig av 
situasjonen innenfor det aktuelle delområdet.   

Typisk bør eiendomsselskapet søke partnerskap med en profesjonell utvikler som både har 
kompetanse, kapasitet, erfaring fra tilsvarende partnerskap, samt ikke minst 
gjennomføringsevne. Dette gjelder særlig hvor man søker utviklet et større delområde som 
eiendomsselskapet har kontroll over, og som vil måtte utvikles over lang tid, og med større 
risiko involvert.  

Etter omstendighetene kan det alternativt være tjenlig å gå i partnerskap med fester(e) for å 
få «åpnet» et attraktivt område på gunstige vilkår i kombinasjon med en spredning av risiko. 
Under dette alternativet forutsettes imidlertid fester å være egnet som partner, noe som 
ofte ikke vil være tilfellet.   

I prinsippet har eiendomsselskapet fem alternative retningsvalg når det gjelder hvordan 
man skal håndtere festeforholdene:   

i. Førtidig avvikling av festeforholdene ved forhandlinger 

ii. Relokalisering av enkelt festere (nøkkeleiendommer) 

iii. Trinnvis utvikling tilpasset ordinært utløp 
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iv. Partnerskap med festere 

v. Ekspropriasjon av festerett og bygg 

Nyhavna 

I større utviklingsområder som Nyhavna, hvor utviklingen må skje over en årrekke, er det 
også viktig at de overordnede arealplanene har tilstrekkelig fleksibilitet. Dersom 
arealplanene ikke er fleksible, vil planene i seg selv kunne bli et hinder for utviklingen eller 
gjøre at en får en fragmentert utvikling av området som følge av at de overordnede, 
helhetlige grepene ikke blir fulgt. 

Skal man oppnå disse overordnede målene, er gjennomførbarhet et viktig stikkord. 
Gjennomførbarhet for arealplanene handler noe forenklet om at kostnadsdriverne (typisk 
rekkefølgekrav, grunnforhold, grunnerverv og byggekost generelt) lar seg håndtere i den 
kommersielle utviklingen av området (salg eller utleie av verdiene som skapes) og/eller 
gjennom tilskudd fra det offentlige eller andre med et insitament til å bidra til utviklingen.  

Behov for erverv av grunn eller rettigheter påvirker både mulighetene for, 
gjennomføringshastigheten av og kostnadene ved en utbygging, og er derfor en viktig faktor 
for gjennomførbarheten av en arealplan. Til tross for dette erfares det at 
grunnervervsproblematikk ofte er undervurdert i arealplanleggingen. Dette har trolig 
sammenheng med at det, ut fra et rent planleggingsperspektiv, ikke er avgjørende for den 
helhetlige planen hvem som eier eller har rettigheter til hvilke arealer. Plan- og 
bygningsloven er ikke til hinder for å regulere eiendom man ikke eier, og loven gir i ytterste 
konsekvens kommunen hjemmel til å ekspropriere rettigheter til gjennomføring av 
arealplanen. Erverv av grunn og rettigheter har imidlertid ofte en svært høy kostnad, i 
særdeleshet i transformasjonsområder med igangværende virksomheter, og er derfor i 
praksis noe man bør unngå så langt det er mulig.  

Et felles særpreg for både Nyhavna og Vestre kanalhavn, er at store deler av området er 
bundet opp i lange festeforhold som det vil være svært kostbart å fri seg fra, enten man skal 
ekspropriere, innløse eller på annet vis avtale seg ut av rettighetsforholdet før ordinært 
avtaleutløp. Dette bør hensyntas i arealplanleggingen, slik at arealplanene ikke låser 
gjennomføringen til en fremgangsmåte som skaper ubalanserte og fordyrende 
forhandlingsposisjoner på festernes side, men er fleksible nok til å omgå unødvendige 
erverv av rettigheter. 

Kombinasjonen av overordnede føringer, i form av bestemmelser og retningslinjer/program 
for utpensling av prinsipper for ivaretakelse av kvaliteter for offentlige rom, miljøoppfølging, 
kultur og kulturminner, sammen med krav om nærmere detaljregulering av delfelt, er i 
utgangspunktet et godt verktøy for å skape balanse mellom styringsbehov, forutsigbarhet 
og fleksibilitet.   

Føyen Torlildsen mener det er et hensiktsmessig grep at utbyggingsområdene er gitt et 
relativt bredspektret arealbruksformål (sentrumsformål), som gir fleksibilitet og åpner for 
kreative løsninger, mens de mer detaljerte føringene i planen primært ligger på de offentlige 
arealene og infrastrukturen.  
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Oppstartskostnadene høye, og det kan være utfordrende å få kabalen over verdier, 
kostnader, finansiering og likviditet til å gå opp. I dette henseende er rekkefølgekravene 
svært viktige. Hvis et utbyggingsområde skal kunne bære kostnadene til slike tiltak, må 
området inneholde tilstrekkelig verdier som lar seg realisere i markedet på en slik måte at 
utbyggingen av både området og rekkefølgekravene lar seg finansiere ved  
utbyggingsvolum/salgbart areal man kan forvente å etablere.  

Hvorvidt en ren kommersiell utvikling av delområdene som transformeres først kan bære 
kostnadene ved å «opparbeide» alle rekkefølgekravene, slik KDP-Nyhavna i utgangspunktet 
stiller krav om, fremstår som usikkert. Hvis dette ikke er mulig, er man enten avhengig av 
tilskudd for å realisere rekkefølgekravene, eller å kunne fordele kostnadene på flere 
delområder. Uavhengig av om man får tilskudd fra eksterne, for eksempel Miljøpakken, 
fremstår det som sannsynlig at man må finne en løsning for å fordele kostnadene på flere 
delområder, for å kunne komme i gang med utviklingen av området. Hvorvidt 
rekkefølgekravene åpner for slike løsninger, er derfor et viktig tema for utviklingen og 
gjennomførbarheten av planen. 

I et utviklingsområde som dette, med lange perspektiv på utviklingen, bør 
rekkefølgekravene tydeligere speile intensjonen for gjennomføringstakten for å skape den 
nødvendige forutsigbarheten. Hvilke rekkefølgekrav som må opparbeides på et gitt 
tidspunkt og hvilke som kan opparbeides på et senere tidspunkt, bør i utgangspunktet 
gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsene.   

Mens barnehagekapasitet normalt kan sikres ved at utbygger fører opp barnehager som 
driftes i privat regi, representerer skolekapasitet en risiko for utbygging av området. Det er 
ikke lov å inngå utbyggingsavtaler med kommunen, hvor utbygger helt eller delvis bekoster 
oppføring av skoler. Muligheten for å forsere et rekkefølgekrav om skolekapasitet er derfor 
begrenset, og utviklingen av boliger er avhengig av at Trondheim kommune sørger for 
skolekapasitet i området til å dekke etterspørselen i utbyggingsområdet.  

De store og kostbare rekkefølgekravene som i utgangspunktet slår inn allerede i første fase 
av utbyggingen er den største risikoen forbundet med KDP-Nyhavnas føringer for område. 
Kravene gjør utviklingen av området «fortungt» og representerer en risiko for 
gjennomførbarheten av planene. I forlengelsen av dette, er det også en risiko forbundet 
med at rekkefølgekravene i utgangspunktet er uklare, og at innholdet i rekkefølgekravene 
og kravene til teknisk infrastruktur reelt sett blir definert gjennom ikke-rettslig bindende 
planer.   

Utbyggingsavtaler med kommunen vil langt på vei kunne bidra til å skape forutsigbarhet, for 
eksempel for omfanget og løsninger for infrastrukturen. Men når det gjelder tidspunktet for 
oppfyllelsen av rekkefølgekravene, er det etter vårt syn ikke et fullgodt alternativ å belage 
seg på at kommunen skal gi dispensasjon fra oppfyllelsestidspunktet for rekkefølgekravene, 
så lenge dispensasjonssøknader forutsetningsvis også må vurderes konkret der man har 
inngått en utbyggingsavtale. Vår anbefaling er at det reelle kravet til oppfyllelsestidspunktet 
for det aktuelle rekkefølgekrav gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsenes ordlyd. I 
de tilfeller rekkefølgekravet kan løses/oppfylles gjennom en forpliktende utbyggingsavtale 
med kommunen, bør bestemmelsen gjenspeile dette, for eksempel med et krav om at 
tiltaket skal være «sikret opparbeidet». 
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Vestre Kanalhavn 

Vestre kanalhavn skiller seg på denne måten fra Nyhavna, ved at det per i dag ikke foreligger 
en overordnet arealplan som åpner for en transformasjon av området og som tar sikte på å 
avklare de overordnede, helhetlige grepene. Området er derfor i praksis å anse som 
uregulert i lys av KPA-2012-14 sitt arealformål, fremstår det imidlertid som realistisk at 
området vil kunne bli omregulert og transformert til et område for bolig/næring i fremtiden. 
Ettersom området har en begrenset størrelse, er det også nærliggende å detaljregulere 
området direkte, uten å gå veien om en revisjon av kommunedelplanen eller en 
områderegulering.    

Uavhengig av hvilken fremgangsmåte man benytter for å avklare plansituasjonen, er det en 
betydelig reguleringsrisiko forbundet med kulturminneinteressene i området, med tanke på 
et slikt transformasjonsprosjekt. 

All den tid arealbrukssituasjonen for området ikke er avklart, er det vanskelig å si noe om 
hvilke rekkefølgekrav som vil bli stilt.  

Siden Vestre kanalhavn er underlagt en arealplan som i dag ikke legger til rette for annet 
enn dagens bruk, er reguleringsrisikoen, og særlig risikoen forbundet 
kulturminneinteressene i området, den sentrale risikofaktoren forbundet med en 
transformasjon av området.  

Så lenge området er bundet opp i lange festeforhold, fremstår det imidlertid som lite 
hensiktsmessig å iverksette en tidlig omregulering for å legge til rette for en transformasjon 
av området. 

Gjennomføringsmodeller: 
Et helt sentralt element i en gjennomføringsmodell handler om å løse finansiering og 
likviditet sett opp mot de verdier og kostnader som ligger i realiseringen av 
utbyggingsområdet.  

Det første man bør gjøre, er å bedre forutsigbarheten til kostnadene: 
  

• Presiser rekkefølgekrav - skap forutberegnelighet til hvilke kostnader som må tas 
når. I forlengelsen av en slik presisering, er det særlig to hovedelementer som 
normalt er en utfordring for et slikt prosjekt.  
•Kostnadsdeling – hvordan sikre at kostnader til felles infrastruktur fordeles på 
utbyggingsområdet  

• Likviditetsbelastning – hvordan forskyve oppfyllelsestidspunktet til svært 
omfattende infrastrukturtiltak  

 

ALTERNATIVE HOVEDGREP  
 
1. Innledende bemerkninger  
Ved et større byutviklingsprosjekt som vi her står overfor er størst mulig fleksibilitet et 
nøkkelord. Dette gjør seg i større grad enn vanlig gjeldende her på grunn av det store 
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omfanget av langvarige festeforhold. De skattemessige konsekvensene av de forskjellige 
alternativene må vurderes. 
 
1.1. 0-alternativet 
Avvente situasjonen 
 
1.2. Tomtesalgsalternativet  
 
1.2.1. Salg av uregulerte tomter  
Salg av uregulerte tomter vil imidlertid alltid gi lavest avkastning fordi man ikke tar del i den 
forutsatte verdiutvikling gjennom en reguleringsfase.  
 
1.2.2. Salg av regulerte tomter  
Under dette alternativet forutsettes at eiendomsselskapet har detaljregulert større eller 
mindre delfelter innenfor området, basert på Kommunedelplanens generelle overordnede 
føringer. Normalt vil en slik detaljregulering representere en verdiøkning, ikke minst fordi 
vedtatt regulering definerer eiendommenes utbyggingspotensiale mer spesifikt, og at 
eventuell reguleringsrisiko er eliminert.  
 
1.2.3 Partnerskapsmodell 
Partneralternativet eksponerer eiendomsselskapet for betydelig større risiko enn 
tomtesalgsalternativet, men denne kan påvirkes gjennom avtalestrukturen, eksempelvis 
gjennom forskjellige exit-muligheter. Dessuten er den begrenset til hver av partenes 
innskudd i selskapsstrukturen. Her er altså risikoen fordelt på partner; det samme er 
oppsiden. Selv om oppsiden deles med partner, vil den stort sett være større enn ved rent 
tomtesalg fordi partene deler utbyggingsgevinsten som kan være betydelig. 

1.2.4 Egenutvikling av eiendommene 
Dette alternativet i «ren» versjon vil være krevende, også ved en trinnvis utvikling i takt med 
festeforholdenes avvikling. 

1.2.5 Kombinasjonsvarianter 

2. Vurdering av selskapsform 
Det anses som  mest hensiktsmessig, at eiendomsselskapet etableres som et aksjeselskap. 
Dette er generelt den beste egnede selskapsformen da det er en velprøvd og 
gjennomregulert selskapsform med definerte organer, roller og regler for saksbehandling, 
beslutninger mv., og fordi ansvar og risiko for aksjonærene (TH og TK) er begrenset til 
aksjeinnskuddet (med mindre det avgis særskilte garantier for selskapets forpliktelser).  
Aksjeselskapsformen er også best egnet for eiendomsselskapet som morselskap i en 
konsernstruktur. De enkelte eiendommer eller kategorier av eiendommer kan overføres til 
særskilt dedikerte datterselskaper.  

3. Finansiering  
Utgangspunktet for finansiering av prosjekter som eiendomsselskapet deltar i, er at 
eiendommer – eventuelt i utskilte datterselskaper – benyttes som egenkapital, mens en 
eventuell partner i prosjektet vil skyte inn kontante midler og evt. andre aktiva og 
rettigheter, f.eks. festerettigheter. Partenes eierandeler i prosjektet vil da bero på forholdet 
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mellom eiendommens verdi og hva partneren skyter inn. Ytes et innskudd tilsvarende en 
omforent verdi av eiendommen, blir eierforholdet dermed 50/50.  
I tillegg vil det normalt være behov for ekstern finansiering av (deler av) utviklings- og 
byggekostnadene. Den rent finansielle risiko som knytter seg til ekstern finansiering, vil bl.a. 
bero på lånevilkår og renter, samt evt. behov for tilleggsfinansiering underveis. 

4. Beskatning 
Det vises til eget punkt om dette i redegjørelsen 

5. Merverdiavgift 
Det av stor betydning at selskapsstrukturen etableres før det pådras kostnader i 
prosjektene. Det anbefales at byggherrerollen for næringsarealer legges til separate single 
purpose-selskaper (SPV-selskaper) – ett selskap for hver enhet som kan tenkes å bli solgt 
separat. For å oppnå fradrag, må hvert selskap deretter erverve sin del av tomten før 
byggestart, og stå som byggherre overfor entreprenør og andre leverandører. Aksjene i SPV-
selskapene kan deretter selges uten at selskapets fradragsrett går tapt, eller justeringsplikt 
utløses (med forbehold om at selskapene ikke inngår i fellesregistrering etter mval § 2-2 (3)). 

6. Offentlig infrastruktur 
Trondheim kommune godtar bruk av anleggsbidragsmodellen. 

7. Forholdet til tidligere pådratte kostnader 
Se punkt om skattemessige forhold i redegjørelsen. 

 

KONKLUSJON: 

Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavna og Vestre kanalhavn samlet) utgjør 

et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for 

boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større 

utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både 

kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at 

oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte 

KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde 

fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet 

seg i for stor grad.   
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10 Avtaleverk og forslag til 
helhetlig løsning 

 

For gjennomføring av prosjektet er det nødvendig å få på plass en aksjeeieravtale mellom 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av eiendomsselskapet. I tillegg må 

det inngås en avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og 

regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til 

salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi. 

 

Dette er et avtaleverk som vil sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og 

eierkommunene, med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS, og 

gjennomføring av havneutviklingsprosjektet. 

 

Utarbeidelse av forslag til de nevnte avtalene er under arbeid. I dette arbeidet blir det, blant 

annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, utarbeidet forslag til rammeavtale mellom 

eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS, aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS 

og Trondheim kommune, samt avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet 

som sikrer og regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte 

eiendommer frem til salg/utvikling mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS.  

Rammeavtale 

Rammeavtalen inngås mellom eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS. I denne 

avtalen reguleres utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS, 

etablering, eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap. Avtalen regulerer hvilke 

eiendommer som omfattes av overdragelsen til nytt eiendomsselskap. Avtalen omfatter 

også gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap. 

Aksjeeieravtale 

Aksjeeieravtalen inngås mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS som eiere av 

det nye eiendomsselskapet.  

Avtale om videreføring av Trondheim Havns virksomhet på 
arealer som utfisjoneres til eiendomsselskapet.  

For å ivareta eiendommene som fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS utarbeides det en 

avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer inntekter 

for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til salg/utvikling og på 

en måte som ikke svekker havnens økonomi. 
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Modell for å sikre fremtidig finansiering av Trondheim Havn IKS 

 

Forvaltning av kapital i havneselskapet 

Med virkning fra 1. januar 2020 trådte den nye Havne- og farvannsloven i kraft. Lovens § 32 

tredje ledd har følgende ordlyd: 

 

«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er 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. Som 

utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til 

gode» 

 

Hensyntatt at det iht havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn 

IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av 

havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil en ved vurdering 

av modell for omstrukturering av virksomhet, måtte sikre at Trondheim Havn IKS får sikret 

fremtidig finansiering. 

 

Fremtidig finansielt behov 

Siden det i henhold til havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn 

IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av 

havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil Trondheim Havn 

IKS måtte sikres finansiering. Flere løsninger har vært vurdert underveis for å imøtekomme 

dette behovet. Det som anses som mest hensiktsmessig er å foreta en skjevdeling av 

fremtidig utbytte i eiendomsselskapet, slik at hver av eierne mottar 50% av utbyttet, 

samtidig som Trondheim Havn beholder kontantstrømmen fra virksomheten på Nyhavna 

inntil eiendommene transformeres eller selges til tredjepart, som nevnt under kapittel 8.  

 

En slik løsning vil ivareta at havneselskapet sin økonomiske stilling forblir mer eller mindre 

uendret før og etter fisjonen, frem til det tidspunktet at eiendommene selges ut. På lengre 

sikt vil Trondheim Havn IKS motta utbytte, som både vil kunne sikre det forhold at 

forvaltningsinntektene vil avta på lengre sikt, men vil også kunne finansiere fremtidige 

investeringer. 

 

Eiendomsselskapet vil også behøve kapital i oppstartsfasen, som løses ved at partene 

innbetaler et omforent beløp fordelt i henhold til aksjefordelingen. 

 

På bakgrunn av dette og de andre forhold det er redegjort for i denne redegjørelsen, er det 

utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av 

kapital til drift, vedlikehold og investeringer og den ivaretar begge parters interesser på en 
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balansert måte. Videre legger den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige 

utviklingsprosessen.  

  

Den helhetlige løsningen foreslås derfor som følger: 

A. Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en eierandel på 

67 %.  Trondheim Havn IKS eier 33 %. 

B. Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes eierandeler i 

selskapet.  Det baseres på en 50/50 % fordeling og avtales gjennom aksjeeieravtale 

og etablering av to aksjeklasser i eiendomsselskapet. 

C. Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer 

inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til 

salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi. 

D. Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne 

verksteder blir behandlet som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er foreløpig kun 

for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli foretatt og 

fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober. 

Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal ikke 

omfattes av fisjonen. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner 

antikvariske hensyn som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og 

vil søke å ivareta publikums behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Trondheim 

kommune har opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk til 

idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en parkeringsløsning 

som ivaretar tilstrekkelig parkeringskapasitet for Trondheim Maritime Senter AS og 

Trondheim Havn. 

Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte 

illustrasjon som Dora, fisjoneres ut og overdras til Eiendomsselskapet. Arealene skal 

disponeres / forvaltes av Trondheim Havn frem til det tidspunkt Trondheim 

kommune ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/kulturformål. 

Ved bruk til kultur/konserthusformål skal arealene erverves av Trondheim kommune 

til markedspris.  Dersom kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken 

skal inngå i den maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres 

kostnadsfritt til TH, som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i 

dag. 

Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av 

Trondheim Maritime Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om alle 

forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen. 
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E. Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal reguleres i en 

aksjeeieravtale.  Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal bearbeides slik at den 

endelig foreligger til representantskapets møte i oktober. 

F. For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av en 

rammeavtale. Også denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot 

representantskapets møte. 

G. Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt til 

representantskapets behandling i oktober. 

H. Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til 

representantskapets møte primo oktober 2020.   

 

 

 

 



6/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap - 20/00121-21 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap : Prinsippskisse TMS-området 210820

 

 

Prinsippskisse TMS-området 

 

 

 



 
 
 
 

Redegjørelse for utvikling av 
Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

Innhold 

Sammendrag 2 

Bakgrunn 3 

Innledning 4 

Om Trondheim Havn IKS 6 
Om selskapet 6 
Historikk 6 
Eierandeler og havnekapital 7 

Status for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 9 
Kommunedelplan for Nyhavna 10 
Vestre Kanalhavn 14 
Relokalisering av virksomheter på Nyhavna. 15 

Økonomisk utviklingspotensial 16 
Økonomi Nyhavna 17 
Økonomi Vestre Kanalhavn 18 

Havnekapital, selskapsmodell og skatt 19 
Havne- og farvannsloven og utdeling av verdier 19 
Valg av selskapsmodell - modell 3 25 
Skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige forhold - modell 3 26 

Den nåværende skatte- og avgiftsmessige situasjonen 26 
Selskapsrett tilknyttet modell 3 26 
Skatte- og avgiftsmessige forhold tilknyttet modell 3 27 
Dokumentavgift tilknyttet modell 3 28 
Merverdiavgift tilknyttet modell 3 28 

Bindende forhåndsuttalelse 30 
Anmodning om BFU 30 

Kapitaloverdragelse og konsekvenser for Trondheim Havn IKS 33 

Forretningsplan og risikoanalyse 34 

Avtaleverk og forslag til helhetlig løsning 44 
Rammeavtale 45 
Aksjeeieravtale 45 
Avtale om videreføring av Trondheim Havns virksomhet på arealer som utfisjoneres til 
eiendomsselskapet. 45 

 

 

 



2 

1 Sammendrag 
 

Nyhavna og Vestre Kanalhavn er sentrumsnære områder som skal utvikles til 
sentrumsformål, slik det blant annet er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune gjennom 
kommunedelplan for Nyhavna.  

Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn eies av Trondheim Havn IKS , og målet med 
denne redegjørelsen er å vise hvordan eiendommene kan fisjoneres ut i et eiendomsselskap 
eid av Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune.  

Det er gjennom denne prosessen utarbeidet flere analyser og utredninger blant annet 
knyttet til 

● ny havne- og farvannslov 
● mulig økonomisk utviklingspotensiale for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
● havnekapital, selskapsmodell og skatt 
● kapitaloverdragelse og konsekvenser for Trondheim Havn IKS  
● forretningsplan og risikoanalyse for eiendomsselskapet  

Trondheim Havn IKS har i forbindelse med denne utredningen anmodet 
skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i 
skatteforvaltningsloven kapittel 6. 
 
Det nye eiendomsselskapet er i dette arbeidet omtalt som Eiendom AS, som er et 
arbeidsnavn for selskapet. Stiftelse av selskapet blir gjennomført når alle nødvendige 
formelle vedtak er fattet. 
 
Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av Eiendom AS har i forlengelsen av 
denne utredningen gjennomført fisjonsforhandlinger hvor eierandeler, utbytte, forvaltning 
av eiendommer og eierskap til Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer er 
diskutert. 
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2 Bakgrunn 
 

Denne redegjørelsen er utarbeidet etter følgende vedtak i representantskapet i Trondheim 
Havn IKS den 18. juni 2018:  

1. Trondheim havn IKS skal benytte Modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra 
advokatfirmaet Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av 
havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder.  

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og 
sammen med representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape 
aksept i departementet for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få 
godkjenning til utvikling av havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med 
tilliggende områder i tråd med forslaget i Modell 3.  

3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune 
iverksette gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort 
av 15.05.2018.  

4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få 
opplysninger om og eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med 
gjennomføringen av Modell 3, bringes dette tilbake til representantskapet av 
selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.» 

Modell 3 er beskrevet på side 24 i redegjørelsen. I henhold til den nye havne- og 
farvannsloven kan det ikke  deles ut verdier fra Trondheim Havn IKS med mindre det er 
avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havnevirksomheten og tilhørende 
fremtidige investeringsforpliktelser. Dette innebærer at en ved å benytte modell 3 for 
omstrukturering av virksomhet, må ivareta at Trondheim Havn IKS får sikret fremtidig 
finansiering og at det legges til rette for at videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn med tilliggende områder kan igangsettes. 

Med utgangspunkt i vedtakspunkt 3 ble det i 2019 etablert et arbeidsutvalg med 
representanter fra Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune. Arbeidsutvalget har i 
fellesskap utarbeidet denne redegjørelsen, som overleveres til styringsgruppen for 
arbeidsutvalget. Styringsgruppen har bestått av havnedirektøren i Trondheim Havn IKS og 
kommunedirektøren i Trondheim kommune. Styringsgruppen formidler videre 
redegjørelsen til styret i Trondheim Havn IKS for behandling i henholdsvis styret og 
representantskapet i Trondheim Havn IKS, samt eierkommunenens kommunestyrer. 
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3 Innledning 
 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune ønsker å utvikle havneareal på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn til sentrumsformål.

 

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune har på denne bakgrunn i fellesskap utarbeidet 
denne redegjørelsen som vurderer om og hvordan arealene på Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn i Trondheim kommune kan utvikles. I redegjørelsen beskrives  det hvordan 
utviklingen skal gjennomføres i praksis gjennom en utfisjonering av eiendommer fra 
Trondheim Havn IKS til et nytt aksjeselskap med Trondheim Havn IKS og Trondheim 
kommune som eiere.  

Målet med redegjørelsen er å vise hvordan havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
eventuelt kan skilles ut i et eget aksjeselskap, hvilke muligheter og utfordringer dette kan 
medføre, samt hvordan dette vil påvirke Trondheim Havn IKS som selskap. 

Redegjørelsen er utarbeidet med utgangspunkt i vedtak i formannskapet i Trondheim 
kommune den 20. desember 2016 og den 3. oktober 2017, og i Trondheim Havn IKS sitt 
representantskap den 18. juni 2018.  

Arbeidsutvalget har innhentet rådgivningstjenester fra:  
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Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) for vurderinger av hvordan et eiendomsselskap kan
organiseres, herunder en vurdering av og forslag til hvilke avtaler som må inngås

Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte) for skatte - og avgiftsmessige vurderinger knyttet
til en fisjon fra IKS til AS

OPAK AS (OPAK) som har gitt en verdivurdering av områdene på Nyhavna og Vestre
Kanalhavn.

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS som har utarbeidet forslag til forretningsplan og
vurdering av kommersielle og juridiske sider ved utviklingen av Nyhavna og Vestre
Kanalhavn

Atkins Norge AS har utarbeidet en risikoanalyse for Nyhavna og Vestre Kanalhavn

Trondheim Havn IKS har i tillegg innhentet verdivurderinger fra OPAK samt forslag til
investeringsanalyse fra PWC.

Ny havne- og farvannslov
Stortinget har behandlet og vedtatt ny lov om havner og farvann. Stortinget vedtok en
omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på
flere områder i eksisterende lov. Lovsaken ble sanksjonert i statsråd den 21.06.2019, med
ikrafttredelse 01.01.2020. Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med ny havne-og
farvannslov.

Konsekvenser for det fremtidige Trondheim Havn
Som ledd i en analyse av hvilken finansiell stilling det fremtidige havneselskapet vil befinne
seg i, er det blant annet innhentet en verdivurdering fra OPAK, samt utarbeidet en
investeringsanalyse for havneselskapet frem til 2030.
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4 Om Trondheim Havn IKS 
Om selskapet 

Trondheim Havn IKS eies av 13 kommuner i Trøndelag fylke. Disse kommunene er 
Trondheim, Orkland, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Skaun, 
Indre Fosen, Namsos og Frøya. Trondheim kommune sin eierandel i Trondheim Havn IKS er 
76,26 prosent. De øvrige 12 eierkommunene eier til sammen de resterende 23,74%.  
 
Selskapets formål er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 
innenfor samarbeidsområdet, og dermed skape forutsetninger for en effektiv og 
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. I tillegg skal selskapet sørge for sikkerhet og 
fremkommelighet i selskapets havner, samt i deltakerkommunenes sjøområder. Trondheim 
Havn IKS skal også ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov 
om havner- og farvann påligger kommunene, og håndheve de bestemmelser som etter 
samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. 
 
Tabell 1  Nøkkeltall fra regnskap Trondheim Havn IKS. Tall i 1000 kroner 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsinntekter 135 200 142 014 155 978 152 436 155 006 

Driftsresultat 12 043 11 361 24 555 8 728 11 344 

Årsresultat 14 723 14 464 26 282 7 052 16 432 

   
 

Historikk 
Havnene ble underlagt kommunens ansvarsområde ved innføring av havneloven av 1933. 
 
I forbindelse med ikrafttredelse av havne- og farvannsloven av 1984 ble havnevirksomheten 
innlemmet som en egen del av kommunen. Samtidig ble det innført et tydelig skille mellom 
kommunens alminnelige forvaltning og havnevirksomheten.  
 
Havnevirksomheten i Trondheim kommune ble etter dette organisert i en egen kommunal 
enhet kalt Trondheim havnevesen. I henhold til et vedtak av bystyret i 1987 skulle 
eiendommer som lå i havnedistriktet i Trondheim kommune driftes og forvaltes av den 
kommunale enheten Trondheim havnevesen. På begynnelsen av 90-tallet fikk havnevesenet 
betegnelsen kommunal bedrift, med Trondheim Havn som navn. 
 
Trondheim bystyre ble i 2003 forelagt en rapport som belyste mulige uklarheter i 
eierskap/disposisjonsrett til eiendommene mellom bykasse og havnekasse. Med noen få 
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unntak var rapportens konklusjoner i tråd med det som hittil var lagt til grunn, og bystyret 
bekreftet dette ved behandling av saken. 
Som en følge av at eiendommene frem til dette tidspunkt hadde tilhørt havnas balanse, ble 
de formelle hjemmelsoverføringer med noen få unntak foretatt kort tid etter bystyrets 
vedtak. 
 
I 2003 etablerte Trondheim kommune et interkommunalt havnesamarbeid etter 
kommunelovens § 27. De verdier som ved bystyrets vedtak var definert som tilhørende 
havnekassen ble innlemmet i havnesamarbeidet med Orkdal. 
 
I 2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etablert. I tillegg til Trondheim 
kommune og Orkdal kommune deltok også Stjørdal kommune og Malvik kommune i dette 
selskapet. 
 
Dagens havneselskap, Trondheim Havn IKS, ble opprettet i 2013 gjennom en sammenslåing 
av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen. 
Sistnevnte var et interkommunalt havnefellesskap etablert av kommunene Frosta, Inderøy, 
Leksvik, Levanger, Steinkjer, Verdal og Verran. I praksis ble sammenslåingen gjennomført 
ved at Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble oppløst, og de berørte kommunene ble 
inkludert som deltakere i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, som samtidig 
skiftet navn til Trondheim Havn IKS.  
 
Med virkning fra 1. januar 2016 ble også Frøya og Namsos kommuner deltakere i Trondheim 
Havn IKS, mens Skaun kommune sluttet seg til selskapet i 2020. 
 
Fra 1. januar 2020 utgjør Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord kommune Orkland 
kommune. Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune ble fra 01.01.2020 
sammenslått til nye Namsos kommune. Steinkjer og Verran kommuner ble slått sammen til 
nye Steinkjer kommune, og Trondheim og Klæbu kommuner ble slått sammen til Trondheim 
kommune fra 01.01.2020.  
 

Eierandeler og havnekapital 
Trondheim Havn IKS er i henhold til selskapsavtalen et eget rettssubjekt, jf. Selskapsavtalen 
punkt 1-5.  

Forholdet mellom eierne reguleres av selskapsavtalen. Eierandelene per 01.01.2020 fordeler 
seg slik tabell 2 viser. 

Tabell 2  Eierkommuner og eierandeler i Trondheim Havn IKS.  

Kommune Eierandel 

Frosta kommune 0,01% 

Inderøy kommune 0,01% 

Malvik kommune 0,01% 

Skaun kommune 0,01% 
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Frøya kommune 0,09% 

Indre Fosen kommune 0,30% 

Stjørdal kommune 1,83% 

Namsos kommune 1,96% 

Steinkjer kommune 2,07% 

Orkland kommune 4,16% 

Levanger kommune 5,29% 

Verdal kommune 8,00% 

Trondheim kommune 76,26% 

Sum 100,00% 

 

Størrelsen på kommunenes eierandeler baserer seg på en omforent løsning mellom 
eierkommunene blant annet hvor ingen skulle ha lavere eierandel enn 0,01 %, og bygger 
ikke fullt ut på den verdsettelsen av kommunens innskudd som ble utført forut for 
selskapssammenslutningen i 2013. Den enkelte kommunes innskuddsverdier følger av 
vedlegg til selskapsavtalen. Denne viser også at samme verdsettelsesprinsipp skal anvendes 
ved eventuell uttreden fra eller oppløsning av selskapet. Dette er også omtalt i  
Selskapsavtalens punkt 10.   

Bestemmelsene i Selskapsavtalen om sammensetningen av styre og representantskap i 
Trondheim Havn IKS reflekterer ikke Trondheim kommunes dominerende eierandel. 
Trondheim kommune har per d.d. 8 av 20 medlemmer i representantskapet.   

Deltakerkommunene har ved etablering av Trondheim Havn IKS og inntreden overført hele 
sin havnevirksomhet til selskapet.  
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5 Status for Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn  

 
Ny kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt den 28. april 2016. Formålet med planen er å 
legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket 
sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en 
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.  
 
Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig 
arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet. 
 
Formannskapet i Trondheim kommune har vedtatt at fremdrift i arbeidet med byomforming 
av sentrumsnære havneområder som Nyhavna og Vestre Kanalhavn må prioriteres. Dette er 
havneareal som kan avstås såfremt Trondheim Havn sikres nødvendige midler til fortsatt 
virksomhet gjennom midler fra utviklingen av Nyhavna.   
 
For Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS er det viktig å fortsatt ha operative 
havnearealer sentralt i Trondheim i et langsiktig perspektiv. Samtidig skal målene i 
byvekstavtalen som er inngått mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik 
kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune for perioden 2019-2029, 
sikres1.  
 

 
1 Byvekstavtale mellom kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal, Trøndelag 
fylkeskommune og Staten v/Samferdselsdepartem 
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Ny utvikling og arealbruk for Nyhavna og Vestre kanalhavn er vurdert opp mot behovet for 
fremtidig sjøtransport og kaikapasitet som byen har behov for. Det må dermed påregnes 
intensivert havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, og det er 
også avsatt et avgrenset areal til en fremtidig prosjekt- og beredskapshavn på Transittkaia.  

Arealkrevende næringsaktivitet som ikke har behov for havn, skal lokaliseres til andre 
egnede arealer innenfor Trondheim kommune, eller på arealer avsatt i Interkommunal 
arealplan. Dette er i tråd med Trondheim Havns strategi med å skape konkurransedyktig 
sjøtransport, samtidig som det utvikles en eiendomsstrategi tilpasset nye behov. Trondheim 
Havn arbeider med å tydeliggjøre en samlet strategi for å fortette og effektivisere 
havnearealene i Trondheim, samtidig som mulighetene for å relokalisere virksomheter 
innenfor egne havneområder i regionen utredes. Trondheim Havn arbeider målrettet og 
systematisk for å ivareta havnerelaterte arealer og utviklingsmuligheter innenfor selskapets 
eierkommuner. Den største utfordringen i dag er at det ikke foreligger regulerte arealer å 
flytte den sjøbaserte aktiviteten til. Derfor må det påregnes konsentrert og intensivert 
havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, for å realisere formålene 
til kommunedelplanen for Nyhavna. 

 

Kommunedelplan for Nyhavna 
Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna. 
 
Mandat for planarbeidet ble gitt slik: “Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling 
av Nyhavna-området der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i 
henhold til framtidig utvikling av Trondheim Havn og Trondheim kommunes strategier for 
byutvikling".  
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Planen ble vedtatt av bystyret den 28. april 2016. 
 

 
Den vedtatte planen gir en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang 
tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse 
fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna. 
 
Planen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn IKS. 

I Kommunedelplan for Nyhavna - bestemmelser og retningslinjer § 2 Plankrav, står det: 
 

Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 kan bare settes i gang når arealet inngår i 
detaljreguleringsplan som er i tråd med kommunedelplanen. Det skal utarbeides en samlet 
reguleringsplan for hvert av delområdene 1-10. Delområdene er vist i figur 1. 
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Figur 1 Avsatte delområder i kommunedelplanen med krav om samlet reguleringsplan for hvert område 
 
I § 10 i kommunedelplanen er det angitt rekkefølgekrav for offentlige friområder, 
grønnstruktur, gater, gang- og sykkelveger, gang- og sykkelbruer og tekniske anlegg. 
Overordnet plan for teknisk infrastrukturer er utarbeidet vinter 2019 basert på tradisjonelle 
tekniske løsninger. Multiconsult har bistått i arbeidet med planen og med en supplerende 
kostnadsvurdering av planlagte infrastrukturtiltak over og under bakken. Sistnevnte del av 
arbeidet er nylig ferdigstilt og viser totale kostnader på ca. 1,1 milliard kroner eks. mva. Det 
oppdaterte kostnadsbilde er i overenstemmelse med tidligere anslag. Finansiering og 
gjennomføring av nødvendig tiltak må vurderes i videre prosess. 
 
I følge planbestemmelsene skal tiltak som omfattes av rekkefølgekrav være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse. Hvordan dette håndteres i praksis er beskrevet i et 
notat om gjennomføring som ligger som vedlegg til planen. Rekkefølgekravene er 
nødvendige for at planen skal være gjennomførbar og ha god planfaglig kvalitet. At 
nødvendig grå og grønn infrastruktur kommer på plass er også viktig for at området skal 
være attraktivt for boligkjøpere og næringsdrivere.  
 
Byutviklingen må påregnes å utløse behov både for likviditet og grunnfinansiering til 
infrastrukturkostnader (rekkefølgekrav) som det ikke i et kortere eller lengre perspektiv er 
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rimelig kan ivaretas gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere i området. På samme måte 
som byutviklingen utløser behov for finansiering, vil byutviklingen også skape verdier for 
eierne av aksjeselskapet, Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS.  

 
Bildet illustrerer rekkefølgekravene innenfor planområdet 
 
 
I sak 7/19 Byutvikling på Nyhavna, orientering om status og videre arbeid som ble lagt frem 
for formannskapet 15. januar 2019, beskrives status for arbeidet med kravene til 
programmer og utredninger som er satt i kommunedelplanen for Nyhavna. 

Arbeidet omhandler:  

● Reguleringsplan for hovedgate med kollektivtrasé 
● Kvalitetsprogram for offentlige rom 
● Miljøoppfølgingsprogram 
● Kulturminneprogram (gjelder områder innenfor hensynssone) 
● Kulturnæringsprogram 
● Overordnet plan for teknisk infrastruktur 

I tillegg vurderes behovet for areal til offentlige tjenester og idrett. Konklusjonene fra 
arbeidene over samles i ett dokument, Kvalitetsprogram for Nyhavna. Politiske vedtak som 
gir føringer for utvikling av området innarbeides også i kvalitetsprogrammet. Forslag til 
kvalitetsprogram ble behandlet i formannskapets møte 11.8.2020 og vedtatt sendt på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 1.10.2020. Kvalitetsprogrammet 
skal vedtas av bystyret og være førende for framtidige reguleringsplaner i området.Føringer 
som gis i kvalitetsprogrammet vil kunne påvirke markedsprisen for arealene.  
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Vestre Kanalhavn
Vestre Kanalhavn er ikke omfattet av kommunedelplanen for Nyhavna. Vestre kanalhavn
utgjør et areal på ca 18 daa. I kommuneplanens arealdel 2012 -2024, er området avsatt til
sentrumsformål. Samtidig sier bestemmelsene til planen at Kommunedelplan for
havneområdene, vedtatt 28.06.01 skal gjelde sammen med kommuneplanens arealdel. En
transformasjon til et tett og urbant boligområde er sannsynlig og forventet. Utnyttelse,
struktur, boligsammensetning og høyder må avklares gjennom en egen reguleringsplan.
Forholdet til kulturminner og til Midtbyen vil være vesentlig.

Tidligere mulighetsstudier fra JST Arkitekter (Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, 2014)
og arkitekt Ole Wiig (Trondheim 50/50, 2015) har begge angitt et utbyggingspotensiale på ca
700 nye boliger, noe som tilsvarer nesten 60 000 m2 BTA. Forslagene viser bebyggelse opp
mot henholdsvis 10 og 8 etasjer.

Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, JST Arkitekter, 2014

Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Trondheim 50/50, Arkitekt Ole Wiig, 2015
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Relokalisering av virksomheter på Nyhavna. 
Trondheim Havn IKS arbeider med en helhetlig plan for relokalisering av havnevirksomhet 
på Nyhavna til alternative havneområder tilhørende selskapet. Prosjektets hovedmål er å 
lage en overordnet plan for en omorganisering og effektivisering for bruk av havnas arealer, 
tilrettelagt for virksomheter som må flyttes fra sine arealer på Nyhavna. Planen skal 
synliggjøre overordnede økonomiske konsekvenser, redusere negative konsekvenser i størst 
mulig grad, ivareta kundenes ønsker og behov, og bidra til at utvikling av Nyhavna blir 
forutsigbar. I tillegg vil prosjektet beskrive kriterier som skal ligge til grunn for fremtidig 
etablering av virksomheter i havneområdene i Trondheim.  
 
Trondheim Havn IKS vektlegger kundenes medvirkning og vil ha løpende dialog med disse 
frem mot ferdigstillelse av en relokaliseringsplan. 
 

 
 
Fase 1 handler om forberedende tiltak for å relokalisere kjernevirksomheter på 
Ladehammerkaia og Kullkranpiren, og fase 2 utreder relokalisering av virksomheter på 
Transittkaia, i hovedsak stålbedrifter. Felles for aktørene som har virksomhet på disse 
områdene er at de er arealkrevende og bidrar til betydelig tungtrafikk , noe som også vil 
være gjeldende ved relokalisering. Enkelte av disse bedriftene har vært vurdert for 
relokalisering i andre havneområder enn Trondheim, som Orkanger, Verdal osv, men det er 
åpenbart at en omorganisering og effektivisering av havnearealene på Ila pir og Pir II vil 
være påkrevd. Aktuelle bedrifter har sitt hovedmarked i Trondheim. Det vil derfor være 
viktig, i et samfunnsøkonomisk og miljømessig perspektiv, at disse sjøbaserte virksomhetene 
fortsatt får et tilbud om lokalisering i tilgjengelige havnearealer i Trondheim. 
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Rapporten Prosjekt relokalisering – konsepter, datert 21.08.2020, er utarbeidet av 
Norconsult og foreslår en relokalisering av aktuelle virksomheter på Nyhavna til Pir II eller Ila 
pir. 
 
Ved konsolidering av aktivitetene på Pir II og Ila pir legges det vekt på høy arealeffektivitet, 
skjerming av støyende virksomhet og god visuell utforming av havnearealene. 
Det tilrettelegges for ny virksomhet som naturlig hører sammen med sjøtransport og 
betjening av byens behov for bærekraftig, effektiv og miljøvennlig vareforsyning. 
Rapporten beskriver videre utforming av funksjoner, kostnader, tidsplan og tilhørende 
usikkerheter. 

 

6 Økonomisk utviklingspotensial 
 
For å synliggjøre et mulig økonomisk utviklingspotensial for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
ble OPAK engasjert til å utrede dette. Formålet med utredningen var å sannsynliggjøre den 
overordnede økonomien i prosjektet. I tillegg ble Atkins og Føyen Torkildsen engasjert for å 
skissere en forretningsplan og risikovurdering, som skal gi grunnlag for en vurdering av om 
en utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn ivaretar nødvendig kapital i Trondheim Havn 
IKS på en forsvarlig måte. Forretningsplan og risikovurderingen er omtalt i kap. 9.  
 
Tabell 3 viser verdivurderinger for Nyhavna og Vestre Kanalhavn fra beregninger  som OPAK 
har gjennomført. 
 
Tabell 3 Verdivurderinger Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
 

Salgsverdier beregnet av OPAK  Nyhavna, kr Vestre Kanalhavn, kr Sum, kr 

Dagens salgsverdi, uregulert 1 105 000 000 120 000 000 1 225 000 000 

Salgsverdi regulert 1 470 000 000 170 000 000 1 640 000 000 

Salgsverdi ferdig utviklet 2 870 000 000 275 000 000 3 145 000 000 

 
 
OPAK har i sin vurdering valgt å legge til grunn at områdene utvikles i takt med utløp av 
festeavtalene. Festeavtalene har varierende lengde, med utløpsår som varierer fra 2021 til 
2079. 
 
Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til verdien av eiendommene på Nyhavna og 
Vestre Kanalhavn. Dette gjelder tidsforløp på festekontrakter i områdene og potensielle 
kostnader for å avslutte disse, samt ivaretakelse og eventuelt ny tilrettelegging for 
sjøbaserte næringer som er lokalisert i Nyhavna i dag og flyttes til andre havner innenfor 
selskapet. I tillegg er det knyttet usikkerheter til blant annet miljø/forurensning, vern og 
forsterking av kaifronter. 
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Økonomi Nyhavna 
Gjeldende kommunedelplan fra 2016 ble lagt til grunn for utredningen Økonomisk 
utviklingspotensiale for Nyhavna, datert 29.10.2019, OPAK. Til grunn for beregningene 
forutsettes det at området utvikles i takt med at festeavtalene løper ut. For å starte en 
forsvarlig utbygging med boliger må imidlertid enkelte sentrale bedrifter relokaliseres. Dette 
kan være usikkerhetsfaktorer som kan få betydning for inntektspotensialet i prosjektet. 
 
Verdiberegningene baseres på et utbyggingspotensialet for Nyhavna på ca 323 000 m2 BTA, 
med en fordeling mellom bolig/næring (inkludert service, offentlige funksjoner) på 60/40. I 
henhold til kommuneplanens beregningsregler om 70 kvm pr bolig, gir dette et potensial på 
ca 2 215 nye boliger. Som en del av arbeidet med kvalitetsprogrammet har MAD arkitekter 
våren 2020 gjennomført en areal- og klimaanalyse. Denne viser at OPAKs anslag gir et 
realistisk bilde av utnyttingen av området. 
 
I Bystyrets vedtak 28.4.2016 heter det at bystyret ønsker et langt høyere antall boliger enn 
de 2500 rådmannen har lagt til grunn. I formannskapsvedtak 22.1.2019 understrekes det at 
det må bli en bred sammensetning av boliger på Nyhavna, der også boliger for personer 
med lav inntekt inkluderes, og at kommunale utleieboliger og kategoriboliger hører hjemme 
på Nyhavna. 
  
Ut fra det arbeidet som er gjort så langt, ser det vanskelig ut å bygge vesentlig mer enn det 
som er lagt til grunn i kommunedelplanen uten at det går på bekostning av kvaliteten på 
uterommene. Det er mer realistisk å endre fordelingen mellom bolig og næring i området. 
Fra et økonomisk synspunkt kan en gå ut fra at dette vil være gunstig.  
 
Verdiberegningene til OPAK legger til grunn at boliger selges til markedspris. Det er dermed 
ikke tatt høyde for at boliger skal være tilgjengelige for personer med lav inntekt. 
Beregninger som er gjort i forbindelse med boligpolitisk plan viser at utleie eller salg til 
sterkt reduserte priser innebærer en betydelig kostnad.   
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Eiendomsforhold Feste- og leieforhold 
 

Økonomi Vestre Kanalhavn 
OPAK legger til grunn kommunedelplanens bestemmelser om høyder; maks 8 meter – 
tilsvarende 2 – 3 etasjer. Videre beregner de en mulig tomteutnyttelse på TU=100%. OPAKs 
beregninger gir dermed et utbyggingsareal på ca 18 000 m2 og 211 boliger. Dette kan synes 
noe lavt, sammenlignet med tidligere mulighetsstudier. I kommuneplanens arealdel 2012 - 
2024 er området avsatt til sentrumsformål, med en arealutnyttelse på minimum 10 boliger 
pr dekar, dvs minimum 180 boliger. De ulike festekontraktene er nå eid av ett firma, 
bortsett fra Vestre kanalhavn 20.  

  
Eiendomsforhold Festeforhold 
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7 Havnekapital, selskapsmodell 
og skatt 

 
Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn inngår som en del av anleggsmidlene i 
balanseregnskapet til Trondheim Havn IKS. Dette har historisk inngått som en del av 
havnekapitalen i selskapet. Havnekapitalen  har tidligere vært underlagt snevre regler i 
forhold til hvordan denne kunne disponeres. Dette ble endret i ny havne- og farvannslov 
gjeldende fra 1. januar 2020.  
 
 

Havne- og farvannsloven og utdeling av verdier 
 
Kommunale havner utgjør samfunnsviktig infrastruktur som dekker lokale, regionale og 
nasjonale transportbehov. Det er derfor fastsatt særlige regler om de verdiene som tilhører 
kommunale havner. Styrende i denne sammenhengen er Havne- og farvannsloven. 
Havnelovene av 1933, 1984 og 2009 har hatt det til felles at de har inneholdt bestemmelser 
om begrensning i eiers rett til å disponere over havnenes verdier, den såkalte 
havnekapitalen.   

Havnekapitalbegrepet har omfattet havnenes inntekter, eiendommer, materielle og 
eventuelt immaterielle rettigheter, og opparbeidet kapital. Lovene har også pålagt 
kommunene (som i all hovedsak er eierne av norske havner) å holde havnas regnskaper 
adskilt fra kommunens.   
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Havnenes eiere (kommunene) har i all hovedsak vært avskåret fra å ta utbytte, og havnene 
har ikke kunnet benytte kapitalen eller avkastning av denne til andre formål enn 
havneformål. En slik begrensning i disposisjon over egne verdier har vært begrunnet i 
nasjonale hensyn knyttet til nødvendigheten av å bygge en infrastruktur for sjøtransporten, 
samt hensynet til at havnedriften som prinsipp har vært brukerfinansiert. Skulle havnene 
ønske å disponere kapitalen i strid med lovens bestemmelser, inneholdt tidligere lov en 
unntaksbestemmelse som etablerte en søknadsplikt til departementet. 

Regjeringen Solberg igangsatte i 2016 et arbeid for å fremme en ny havne- og farvannslov. 
Et oppnevnt lovutvalg leverte NOU 2018:4. 

Foruten et ønske om å forenkle og modernisere bestemmelser i loven ønsket Regjeringen at 
utvalget blant annet  skulle: 

● Tydeliggjøre lovens formålsbestemmelse 
● Vurdere de særlige reglene for kommunal havnevirksomhet og kapitalen i 

kommunale havner og utforme bestemmelser som legger til rette for 
markedsorienterte havner.  Videre var det et ønske om et regelverk som legger til 
rette for at havnekapitalen og havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig 
effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom måte 
 

Regjeringen la utvalgets utredning til grunn for det videre arbeid, og la sitt lovforslag frem 
for Stortinget våren 2019.  Ny havne- og farvannslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2019. 
Loven trådte i kraft 01.01.2020 og endrer og forenkler reglene for omdisponering av 
havneområder. Istedenfor å måtte søke departementet, er det nå tilstrekkelig å gi melding 
til departementet.  

Betydningen av ny havne- og farvannslov for det pågående arbeid med omstrukturering 
av eiendomsvirksomheten i Trondheim Havn 

Den del av den nye loven som vil være mest relevant for dette arbeidet med 
omstrukturering, er reglene om kapitalforvaltningen. Oppsummert vil utdeling av midler fra 
et IKS som Trondheim Havn, kunne gjøres under følgende forutsetninger: 

● Basert på en organisasjonsmessig frihet til å velge foretaksform er det tillatt etter 
loven å utdele utbytte til eier(ne) 

● Lovens formål skal iakttas 
● Adgangen til uttak er begrenset etter lovens formulering i 32, 3.ledd. 
● Det er ingen begrensninger i loven når det gjelder hva et eventuelt utbytte skal 

anvendes til 
● Ingen formell søknadsplikt til departementet 

Det er ingen tvil om at det er et ønske om å bevege seg bort fra et rigid kapitalvernregime til 
et mer moderne, markedsbasert regelverk som vil gjøre det lettere å se kommunenes behov 
for omdisponering av bestående havnearealer til annen bruk, slik som byutviklingsformål, 
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samt å imøtekomme kommunenes ønske om i større grad å ta del i fremtidig verdiutvikling 
av disse arealene. 

Man har også lagt til grunn at adgang til utbytte vil kunne stimulere til et mer aktivt eierskap 
enn det som praktiseres under dagens regelverk, og understreket kommunenes rett til å 
bestemme hvilke arealer i kommunene som er egnet for, og bør avsettes til havneformål 
eller andre utbyggingsformål. Kommuner som eier av havner må også som hovedregel selv 
avgjøre om havnen skal flyttes til et nytt område som reguleres for dette formålet. I dette 
tilfellet er imidlertid kommunen medeier i havneselskapet sammen med 12 andre 
eierkommuner. 

Ny lov har i § 32, 3. ledd følgende formulering: 

“Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er 
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. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte 
eller indirekte kommer eieren til gode.” 

 

Samtidig har loven en klart formulert formålsbestemmelse: 

 
«Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, 
sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas 
hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.  Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og 
beredskapsinteresser.» 

 

Formålsbestemmelsen setter/indikerer en retning for hvordan lovens ulike bestemmelser 
skal kunne anvendes. Kort sagt skal lovens formål iakttas, og dette må  gjelde også for 
kapitalreglene.  
 

Også loven som trådte i kraft i 2020 pålegger kommunene å holde inntekter og kapital i 
havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. 

Liberaliseringen av havnekapitalen er en viktig endring i ny lov. Kommunene gis adgang til å 
foreta utdeling fra havnekapitalen for bruk til andre formål enn havn, forutsatt at det er satt 
av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er 
direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.  

Bestemmelsen om at inntekter og kapital i havnevirksomheten ikke kan brukes til andre 
formål enn havnevirksomhet er ikke videreført i ny lov. Det kommunale selvstyret er 
dermed i langt større grad enn tidligere førende for kommunens disposisjoner. Begrepet 
"havnekapital" er heller ikke videreført, noe som tydeliggjør at bestemmelsen regulerer 
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eierkommunens økonomiforvaltning av havnevirksomheten, og at det ikke eksisterer kapital 
som havnene på selvstendig grunnlag eier eller rår over.  
 
Hovedregelen etter ny lov er dermed at kommunen(e) som eier av havnen disponerer over 
verdiene i havnevirksomheten, og at disse verdiene kan brukes slik kommunen(e) finner 
ønskelig. Som hovedregel legges det dermed ikke begrensninger på hvilke investeringer eller 
prosjekter kommunen kan benytte kapitalen i havnevirksomheten til. Loven hindrer 
eksempelvis ikke at kommunen kan benytte kapitalen til eiendomsutviklingsprosjekter. 
Dersom et eiendomsutviklingsprosjekt krever arealbruksendring og omregulering etter plan 
og bygningsloven, kan staten benytte virkemidler i samme lov for å påvirke beslutningen. 
Dette vil kunne være tilfelle dersom det foreligger nasjonale hensyn knyttet til havnen, og 
dersom en eventuell omregulering vil få betydning for utøvelse av havnevirksomhet og 
arealene i praksis ikke vil kunne benyttes til slik virksomhet på et senere tidspunkt.  
 
Videre forutsetter loven at visse krav må være oppfylt før den kommunale havneeieren kan 
dele ut verdier fra havnevirksomheten. Dette innebærer for eksempel at dersom havnen går 
inn med kapital i prosjekter der avkastningen fra investeringen tilfaller kommunen for øvrig, 
må slike disposisjoner defineres som utdeling til eierne. I disse tilfellene må kravene til 
utdeling i § 32 følges. Dette er omtalt i Iverksettingsrundskriv N-2/2020 - Ny havne- og 
farvannslov. 
  
Ifølge § 32 tredje ledd kan det deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten 
dersom det er 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". Stortinget foretok en viss skjerpelse av kravet til avsetning før det kan 
foretas utdeling i forhold til lovforslaget fremmet i Prop. L 86 (2018-2019) (se Innst. 301 L 
(2018-2019)). 
 
Det vil dermed være nødvendig å dokumentere sannsynlighet for at havnekapitalen 
gjennom en transformering av nevnte arealer, forvaltes i tråd med Havne- og farvannsloven, 
i det ligger det at det må forvaltes forsvarlig. Dette innebærer at det ikke kan foretas 
utdeling før det er avsatt "tilstrekkelige midler" til: 
 

- Drift og vedlikehold av havn.  
- Med dette menes overholdelse av alminnelige krav til forsvarlig drift, 

herunder operasjonelle, miljømessige og sikkerhetsmessige krav. Eksempelvis 
vil bestemmelser fastsatt i generelt regelverk om krav til bygninger, 
byggetekniske konstruksjoner, kaier, laste- og losseinnretniger, helse, miljø 
og sikkerhet komme til anvendelse.  
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- Midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, 
gods og passasjerhåndtering 

- Med dette menes investeringer som direkte knytter seg til den tradisjonelle 
havnevirksomheten. Eksempler på tiltak som som faller innenfor 
bestemmelsen er  oppgraderinger og utskifting av utstyr og konstruksjoner 
som nyttes for å tilby havnetjenester, slik som fortøyningsinnretninger, 
kaianlegg, laste- og losseutstyr, passasjerrampe, lageranlegg for gods etc. 
Investeringer i parkeringsanlegg faller utenfor bestemmelsen, selv om disse 
genererer inntekter til havna. Tilsvarende vil gjelde for opprustning eller 
oppføring av andre bygninger som ikke direkte knytter seg til tjenesteyting 
rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.  

 
Videre vil lovens formålsbestemmelse være førende for hva som menes med "tilstrekkelig". 
I følge formålsbestemmelsen skal loven fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, 
sikker og miljøvennlig drift av havn, samtidig som det skal tas hensyn til et 
konkurransedyktig næringsliv. Havnene spiller en nøkkelrolle i maritim logistikk, og effektiv 
drift av havnene vil ha stor betydning for målet om å fremme sjøtransport. Loven skal derfor 
bidra til at havnene tilbyr konkurransedyktige tjenester som havnebrukere etterspør. 
Formålsbestemmelsen skal med andre ord virke som en overordnet ramme, og må ligge til 
grunn når en vurderer hva som er "tilstrekkelige midler". I slike vurderinger vil det være 
viktig å ta hensyn til at investeringer som gir overkapasitet i havnene vil kunne virke like 
negativt på sjøtransporten som manglende investeringer i havneinfrastruktur. Mens 
overkapasitet ofte vil bli reflektert i høye havnevederlag, vil manglende investeringer 
resultere i ineffektiv havnedrift og lang liggetid for skipene.  
 
Loven setter ingen krav til at det må foretas avsetninger til fremtidig utvikling av havnen, det 
vil si at det er eierne selv som bestemmer investeringsnivå og omfanget av 
havnevirksomheten. Hva som skal regnes som "tilstrekkelige midler" vil derfor bero på en 
skjønnsmessig vurdering av de konkrete forholdene i hver enkelt havn. Videre må 
"tilstrekkelige midler" forstås som et nivåkrav til drift og vedlikehold av havnen, og som et 
krav til kvalitet på eksempelvis laste- og losseutstyr, kaier og kaidekker samt annen relevant 
infrastruktur som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og 
passasjerhåndtering.  
 
Med denne forståelsen vil bestemmelsen legge til rette for at havnetjenestene utøves så 
effektivt som mulig med eksisterende utstyr og infrastruktur, samtidig som omfanget av 
havnevirksomheten vil ligge innenfor rammen av det havnetilbudet eierne har bestemt seg 
for å tilby brukerne.  
 
Det følger videre av Stortingets innstilling Innst. 301 L (2018-2019) at kravet til egenkapital 
skal gjelde slik det er presisert i særmerknaden til lovforslaget. Dette innebærer at føringene 
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i særmerknaden til § 32 i Prop. 86 L (2018-2019) knyttet til kravet til egenkapital vil gjelde. 
Det kan dermed bare deles ut verdier dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig ut fra 
risikoen ved og omfanget av havnevirksomheten. Det må blant annet foretas en særskilt 
vurdering av om virksomhetens gjeld vil kunne overstige verdien av virksomhetens 
eiendeler. I vurderingen må den virkelige verdien av gjeld, krav mot virksomheten og 
eiendeler legges til grunn, og det må ses hen til virksomhetens situasjon og risikoprofil. 
Hensikten er å bidra til sunn forretningsmessig drift og forsvarlig økonomisk styring av 
havnevirksomheten. Dersom skillet mellom havnevirksomhetens økonomi og kommunens 
økonomi her skal være reelt, må havnen kunne dekke sine forpliktelser til kreditor. 
Kommunen skal derfor ikke gjennom utbytte sette havna i en posisjon der det økonomiske 
skillet ikke lenger er reelt. Dette betyr at havnevirksomheten skal utøves innenfor rammen 
av en sunn forretningsmessig drift og med god økonomisk styring.  
 
I henhold til § 32 tredje ledd regnes enhver overføring av verdier som "direkte eller 
indirekte" kommer eieren til gode som utdeling. Begrepet "direkte eller indirekte" tilsvarer 
begrepet i aksjeloven § 3-6 (2). Det betyr at en utdeling fra selskapet ikke nødvendigvis 
behøver å skje i form av kontanter. En utdeling kan også skje i form av overføring av 
gjenstander, fordringer, immaterielle rettigheter, areal, bygninger og investeringsprosjekter 
etc. som gagner andre kommunale formål enn havnevirksomhet.  
 
Ny havne- og farvannslov regulerer ikke disposisjoner som verken kommer 
havnevirksomheten eller kommunen for øvrig direkte eller indirekte til gode, for eksempel 
dersom havnen gir en gave til en privat organisasjon. Det vil her være opp til kommunen 
som eier å aktivt bruke sin eierstyring til å eventuelt å gripe inn dersom havnen styres på en 
uhensiktsmessig måte.  
 
Etter § 32 andre ledd skal kommunen holde inntekter og kapital i havnevirksomheten 
regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Havnens organisasjonsform 
avgjør hvilke regnskapsregler som gjelder. For AS og IKS gjelder regnskapsloven. Er havnen 
organisert som et foretak etter kommuneloven skal det utarbeides eget årsregnskap for 
foretaket i henhold til kommunelovens regler. 
 
En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn vil påvirke havnekapitalen i 
Trondheim Havn IKS ved at deler av dagens havneareal og eiendommer fisjoneres ut til et 
nytt eiendomsselskap.  
 
Endringer i havne- og farvannsloven gjeldende fra 1.1.2020 medfører at uttak av overskudd 
eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, 
interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan besluttes av virksomhetens eierorgan 
etter forslag fra styret. En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn omfattes 
av dette.  
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Valg av selskapsmodell - modell 3
Som en del av prosessen med å skille ut Nyhavna og Vestre Kanalhavn i et eget selskap
utredet Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) den 15. mai 2018 modeller for etablering og
organisering av et eiendomsselskap. I sin rapport mente Hjort at det var nødvendig å skille
ut eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn og legge disse i et separat
eiendomsselskap, eventuelt i flere eiendomsselskap, for å unngå risiko for øvrige deler av
havnekapitalen ved utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn.

Modellene til Hjort tok hensyn til at Trondheim Havn IKS i 2018 hadde 13 eiere, samtidig
med at Trondheim kommune ønsket økt grad av styring og kontroll med
eiendomsutviklingen på Nyhavna og Vestre Kanalhavn.

Hjort la frem tre ulike hovedmodeller for etablering og organisering av et eiendomsselskap,
og representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtok i sitt møte den 11. juni 2018 at modell 3
skulle benyttes i det videre arbeidet med Nyhavna og Vestre Kanalhavn.

Figur 2 viser en skisse til Hjort sin modell 3.

Eierskap til eiendomsselskapet - modell 3
I Hjort sin  modell 3  vil Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune eie eiendomsselskapet
som stiftes i fellesskap. Det vil medføre at Trondheim kommune får direkte eierskap til
eiendomsselskapet. De øvrige eierkommunene i Trondheim Havn IKS får ikke direkte
eierskap til eiendomsselskapet. Ved å ha direkte eierskap vil Trondheim kommune i
tilstrekkelig grad sikres styring og kontroll over eiendomsselskapet, samt en større andel av
verdiskapingen fra eiendommene. Modell 3 vil sikre at avtaleverk og styringsstruktur for
Trondheim Havn IKS vil ligge fast i denne prosessen. For å gjennomføre denne prosessen må
eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS til et
nyopprettet IKS med samme eierskap som Trondheim Havn IKS. Det nye IKS’et omdannes så
til et aksjeselskap.
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Skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige 
forhold - modell 3 
 

Den nåværende skatte- og avgiftsmessige situasjonen 

Trondheim Havn IKS er et selskap som er delvis skattepliktig etter skatteloven §2-32. 
Skattemyndighetene har i brev datert 27. mars 2009 vurdert Trondheim Havn IKS til å være 
et selskap med flere formål. Videre har de gitt uttrykk for at Trondheim Havn IKS etter 
skatteloven §2-32 (1) dels driver skattefri virksomhet (havnevirksomheten), og etter § 2-32 
(2) dels skattepliktig virksomhet (utleie av eiendom ikke tilknyttet havnevirksomheten samt 
utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet). I 2017 utgjorde den skattepliktige 
virksomheten 27,6 % av den totale virksomheten.  
 
Trondheim Havn IKS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for omsetning av rett til å 
disponere kommunal havn mot havneavgifter, og for utleie av parkeringsplasser i 
parkeringsvirksomhet. I tillegg er Trondheim Havn IKS frivillig registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg og anlegg. Trondheim Havn IKS har, på den 
eiendomsmasse som skal overdras til eiendomsselskapet, i løpet av de ti siste årene foretatt 
ny-, på- eller ombygging for en netto anskaffelseskostnad på kr 400 000 eller mer. 
 

Selskapsrett tilknyttet modell 3 
IKS-loven  har ingen regler for fisjon. En fisjon fra dagens IKS (Interkommunalt selskap) til et 
nytt IKS kan ikke gjennomføres og meldes som en fisjon til Foretaksregisteret direkte. 
Trondheim Havn IKS kan gjennomføre fisjonen ved at selskapet følger reglene om utdeling i 
IKS-loven av de aktuelle eiendommene fra Trondheim Havn IKS og, at eierkommunene i 
samme transaksjon benytter disse eiendelene som tingsinnskudd ved stiftelsen av et nytt 
IKS. Dette er en fremgangsmåte som er kjent og benyttet på andre selskapsformer som for 
eksempel ansvarlige selskap, regulert av selskapsloven. 
 
IKS-loven har heller ingen regler knyttet til omdannelse til AS selv om skatteloven har dette. 
En omdannelse av det utfisjonerte eiendomsselskapet til aksjeselskap, må gjennomføres ved 
at eierkommunene sammen stifter et aksjeselskap med samme eierfordeling. Eiendommene 
overføres fra eiendomsselskapet (IKSet) til det nystiftede aksjeselskapet. Eiendoms-IKSet blir 
deretter oppløst i samsvar med oppløsningsreglene i IKS-loven. Til slutt gjøres det en 
overføring av aksjene i det nystiftede aksjeselskapet fra kommunene til Trondheim Havn IKS 
som et innskudd, og fordeles etter avtalt eierbrøk. 
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Skatte- og avgiftsmessige forhold tilknyttet modell 3 

En overdragelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS til et eiendomsselskap, vil potensielt ha 
en rekke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Deloitte ble tildelt oppdraget med å 
utarbeide en redegjørelse av dette. Selskapets rapport er datert 2.5.2019. Kort oppsummert 
er den sentrale problemstillingen som følger (hentet direkte fra Deloitte sin rapport fra 
2.5.19): 
 
Den sentrale problemstillingen er om skatteloven gir adgang for å fisjonere et IKS. Etter det 
Deloitte kjenner til, eksisterer det ingen praksis på at et IKS har blitt fisjonert etter 
skatteloven. Det er imidlertid gode grunner- både på bakgrunn av lovteksten og de reelle 
hensynene bak bestemmelsen, for at en fisjon av IKS skal kunne gjennomføres med hjemmel 
i skatteloven. De avgjørende vilkår er at fisjonen skjer mellom likeartede selskaper (her to 
IKS) og at IKS vurderes som skattemessig likestilt som aksjeselskaper.  
 
På bakgrunn av dette var Deloitte sin anbefaling at det var nødvendig med en rekke 
avklaringer fra Skattemyndighetene gjennom en anmodning om bindende forhåndsuttalelse 
(BFU), for å få klarhet i skatte- og avgiftsposisjonen til Trondheim Havn IKS og det nye 
eiendomsselskapet.  
 
Se avsnittet om BFU under for hvilke konkrete avklaringer det var snakk, svar fra 
Skattemyndighetene på de respektive punktene og svar på påfølgende klage. 
 
Basert på både opprinnelig svar fra skattemyndighetene, og svar på påfølgende klage, har 
Deloitte vurdert at det mest fordelaktige skattemessig, vil være at fisjonen gjennomføres 
som en skattepliktig fisjon. Dette vil innebære at de eiendeler som overføres fra Trondheim 
Havn IKS blir skattepliktig i dette selskapet på det tidspunktet de realiseres. Gevinsten er 
imidlertid begrenset til det beløp som tidligere er kommet til fradrag gjennom avskrivninger. 
Dette følger av skatteloven § 2-32 (3). Trondheim havn har opplyst at summen av tidligere 
skattemessige avskrivninger for de respektive eiendommene er estimert til å utgjøre ca kr 
7,5 millioner. Dette vil da inngå i skattegrunnlaget og bruk av skattesats for fisjonsåret vil 
benyttes. Hvis vi legger til grunn en skattesats lik 22 %, gir dette en skatteeffekt på kr 1,7 
millioner. For eiendomsselskapet vil de skattemessige inngangsverdiene bli satt lik virkelig 
verdi, noe som er fordelaktig for å minimere gevinstbeskatningen den dagen eiendommene 
skal selges (realiseres). 
 
Alternativt kunne fisjon blitt gjennomført skattefritt, men her ga ikke Skattemyndighetene 
medhold på det punktet om at eiendomsselskapet kunne fastsette inngangsverdien (og 
avskrivningsgrunnlag) til virkelig verdi på det tidspunkt de mottar eiendommene. Dette 
betyr at inngangsverdiene ville blitt satt til kostpris. På tidspunktet eiendommene da skal 
selges (realiseres), vil dette videre utløse en betydelige gevinstbeskatning. Denne 
gevinstbeskatningen vil totalt sett være mye høyere enn for alternativet skattepliktig fisjon. 
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Dokumentavgift tilknyttet modell 3 

Når det gjelder konsekvenser for dokumentavgiften, vil spørsmålet være om det utfisjonerte 
eiendomsselskapet kan omdannes til et aksjeselskap, uten beskatning og plikt til å betale 
dokumentavgift. Skatteloven gir en direkte lovhjemmel for at slik omdanning kan skje. Det 
er imidlertid et vilkår for skattefri omdanning at et selskap driver virksomhet i skattemessig 
forstand. I dette tilfellet vil det gå svært kort tid fra selskapet er stiftet til det omdannes til et 
aksjeselskap, og spørsmålet er om selskapet – på grunn av det korte tidsrommet før 
omdanning – anses for å ha drevet virksomhet. Konklusjonen basert på svar fra 
Skattemyndighetene er på dette punktet at fisjonen ikke utløser dokumentavgift. Dette er 
begrunnet i at det utfisjonerte IKS eiendomsselskapet kan omdannes til aksjeselskap 
skattefritt forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det 
fremgår videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks 
eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20, og heller ikke 
overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift. I hvilken grad denne 
konklusjonen vil endre seg hvis dette gjennomføres som en skattepliktig fisjon, vil en ny BFU 
måtte svare på. Forhold som tilsier at konklusjonen opprettholdes (altså at ingen 
dokumentavgift utløses), er at selve fisjonen gjennomføres i tråd med reglene for fisjon i 
aksjeloven. 
 

Merverdiavgift tilknyttet modell 3 
Det sentrale spørsmålet var om tidligere fradragsført merverdiavgift på justeringspliktige 
kapitalvarer måtte tilbakeføres/tilbakebetales av Trondheim Havn IKS ved en fisjon til 
Eiendom IKS og omdanningen til Eiendom AS. Problemstillingen var om Trondheim Havn IKS 
kunne unngå å tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift dersom fisjon og omdanning 
ble gjennomført innenfor en og samme avgiftstermin (innen en tomånedersperiode), og det 
ble inngått form- og tidsriktig avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS om 
overføring av justeringsplikt. Det var også sentralt at leieavtale og avtale om 
eiendomsforvaltning skulle bli inngått mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS. Denne 
problemstillingen om adgangen til å overføre justeringsplikt direkte fra Trondheim Havn IKS 
til Eiendom AS ble tatt opp med skattemyndighetene. 
 
Dersom fisjonen og omdanningen ikke ville la seg gjennomføre innen en og samme 
avgiftstermin, ville Eiendom IKS bli nødt til å ta kapitalvarene til bruk i avgiftspliktig 
virksomhet for at Trondheim Havn IKS skulle unngå å måtte tilbakeføre tidligere fradragsført 
merverdiavgift. Dette forutsatte at Eiendom IKS skulle drive næringsvirksomhet over en viss 
tid før selskapet ble omdannet til aksjeselskap, noe som innebar at det måtte gå en viss tid 
mellom fisjonen og omdanningen. Etter skatteforvaltningsloven gis det ikke bindende 
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forhåndsuttalelse om et selskap er å anse som næringsdrivende, så dersom dette
alternativet skulle bli aktuelt måtte det avklares med skattemyndighetene med anmodning
om å avgi en såkalt veiledende uttalelse.

Overføring av justeringsrett, det vil si overføring av den framtidige retten Trondheim Havn
IKS har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av
kapitalvarer til fradragsberettigede formål øker, ville etter Deloitte sin vurdering forutsette
at fisjonen og omdanningen fant sted innen samme avgiftstermin.

Dersom Eiendom AS skal drive utleievirksomhet, er det viktig å påse at selskapet blir frivillig
registrert i Merverdiavgiftsregisteret til rett tid. Ved søknad om frivillig registrering er det
ifølge Deloitte viktig å informere skattemyndighetene om at registreringen vil omfatte
eiendom som Trondheim Havn IKS skal bruke til utleie av parkeringsplasser i avgiftspliktig
parkeringsvirksomhet.

Overføring av aksjer vil etter Deloitte sin vurdering ikke ha noen merverdiavgiftsmessige
konsekvenser.

De skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige konsekvensene av fisjonen, er
oppsummert i følgende figurer:

Figur 3 steg 1 (fisjon av eiendeler fra IKS til IKS)
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Figur 4 steg 2 (fisjon av eiendeler fra IKS til AS)

Bindende forhåndsuttalelse
Bindende forhåndsuttalelse (BFU) er en adgang for skattepliktige til å få avklart
skattemessige konsekvenser på planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir
en uttalelse de blir bundet av ved fastsetting dersom den skattepliktige krever dette. Det er
da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med
forutsetningene i uttalelsen.

Reglene om bindende forhåndsuttalelse står i Skatteforvaltningsloven kapittel 6 og
skatteforvaltningsforskriften kapittel 6. Skattemyndighetene kan gi bindende
forhåndsuttalelse på alle områder som omfattes av Skatteforvaltningsloven.
Formålet med bindende forhåndsuttalelse er å skape mer forutsigbarhet for den
skattepliktige. Videre er det et supplement til myndighetenes alminnelige veiledningsplikt.

Anmodning om BFU
Deloitte har bistått Trondheim Havn IKS jf. skatteforvaltningsloven § 5-3, og har på vegne av
Trondheim Havn IKS anmodet om bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i
skatteforvaltningsloven kapittel 6. Deloitte har på vegne av Trondheim Havn IKS bedt
Skattedirektoratet ta stilling til følgende spørsmål:

Vil Trondheim Havn IKS kunne fisjonere med overføring til et annet IKS
(eiendomsselskapet) uten beskatning?
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● Vil det utfisjonerte interkommunale selskapet (eiendomsselskapet) kunne omdannes 
til aksjeselskap uten beskatning? 

● Vil eierkommunene kunne overføre aksjer i det omdannede selskapet 
(eiendomsselskapet) til Trondheim Havn IKS uten skattemessige konsekvenser? 

● Vil de nevnte transaksjoner (enkeltvis eller sett i sammenheng) rammes av den 
ulovfestede omgåelsesnormen, skatteloven § 14-90 eller § 13-1? 

● Vil Trondheim Havn IKS fortsatt være et selskap med begrenset skatteplikt etter 
skatteloven § 2-32 etter at transaksjonene er gjennomført? 

● Kan justeringsplikt og -rett overføres fra Trondheim Havn IKS til eiendomsselskapet? 
● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 

skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi? 
 

 
Av de ovennevnte punktene er det gitt medhold i alle bortsett fra spørsmålet om 
overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 
skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi. Skattedirektoratet har 
konkludert med at de skattemessige verdiene på eiendelene videreføres til kontinuitet, og 
at det ikke vil skje en oppskriving til virkelige verdier ved at eiendomsselskapet blir 
skattepliktig. Dette er begrunnet i at det nye selskapet er skattepliktig fra oppstarten av, og 
at det følgelig i dette selskapet ikke skjer en overgang fra skattefri til skattepliktig 
virksomhet. Det medfører at eiendomsselskapet ikke har grunnlag til å gjennomføre en 
oppskriving av verdiene på eiendelene, hvis dette skal gjennomføres som en skattefri fisjon. 
 
For de øvrige punktene har Skattedirektoratet konkludert slik: 
 

● Det kan gjennomføres fisjon av IKS uten beskatning, hvor grunnlaget synes å være 
skatteloven § 11-4 tredje ledd og ikke ulovfestet rett.  
 

● Det utfisjonerte IKS eiendomsselskap kan omdannes til aksjeselskap skattefritt 
forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det fremgår 
videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks 
eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20 og heller 
ikke overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift. 
 

● Overdragelse av aksjer fra kommunene til Trondheim Havn IKS kan gjennomføres 
uten at det utløses skatt for kommunene. Kommunene er fritatt for skatteplikt og 
realisasjon av aksjer faller inn under fritaksmetoden, slik at overføringen ikke anses å 
gi noen negative skattemessige konsekvenser. En særskilt problemstilling er 
imidlertid om overføringen medfører negative konsekvenser med tanke på fisjonen 
og omdanningen, da eierforholdet blir endret. Det er Deloitte sin oppfatning at dette 
ikke medfører slike negative konsekvenser, men at dette bør avklares med 
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skattemyndighetene. 
 

● Transaksjonen vil ikke gi grunnlag for gjennomskjæring/tilsidesettelse etter 
skatteloven § 13-1 eller den ulovfestede gjennomskjæringsregel.  
 

● Trondheim Havn IKS kan overdra eiendomsmassen til Eiendom IKS, og videre til 
Eiendom AS, uten at dette utløser samlet negativ justering. Dette forutsetter at 
Eiendom AS overtar justeringsforpliktelsene, og at hverken deltakerkommunene 
eller Eiendom IKS tar eiendomsmassen i bruk før den overdras til Eiendom AS. 
Eiendom IKS må i et merverdiavgiftsrettslig perspektiv omdannes Eiendom AS 
innenfor samme momstermin som Eiendom IKS mottar eiendomsmassen fra 
Trondheim Havn IKS.  

 
Når det gjelder punktet om:  

● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at 
skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi? 

 
har Deloitte på vegne av Trondheim Havn IKS utarbeidet og sendt inn klage til 
Skattedirektoratet. Resultatet ble ikke medhold i klage, hvorpå Deloitte sin vurderinger er at 
dette innebærer at omorganiseringen bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, jmf. 
kapittelet over. Det forhold at dette bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, endrer 
faktum i saken slik den ble beskrevet i søknad om BFU. Det bør derfor sendes inn en ny BFU 
så snart som mulig i løpet av høsten 2020, for å få endelig avklart om dette påvirker 
konklusjonene av allerede mottatt BFU. 
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8 Kapitaloverdragelse og 
konsekvenser for Trondheim 
Havn IKS 

 
Ved å fisjonere et eiendomsselskap fra Trondheim Havn IKS, vil Trondheim Havn IKS sin 
egenkapital reduseres. 

For å vurdere konsekvensene av utfisjoneringen av eiendommene, har selskapet  selv satt i 
gang et arbeide med full verdivurdering av selskapets eiendeler (OPAK), samt utarbeidelse 
av en 10-årig investeringsplan (PWC), basert på selskapets strategiplan gjeldende fra 2019. 
Dette som ledd i å vurdere om havneselskapet har tilstrekkelig kapital til fortsatt utvikling og 
drift av virksomheten i fremtiden slik havne- og farvannsloven krever. 
Eiendomsoverdragelsene innebærer likevel en reduksjon av fremtidig kontantstrøm for 
selskapet, samtidig som kostnader ved vedlikehold og drift reduseres. For havneselskapet er 
bidraget fra eiendommene på Nyhavna (i form av feste- og leieinntekter) avgjørende for at 
selskapet fortsatt skal kunne drive med overskudd. For at en overdragelse skal kunne være i 
samsvar med lovens krav, vil dette forholdet kunne reguleres ved avtale mellom Trondheim 
Havn IKS og Eiendomsselskapet. Avtalen vil være en del av et omfattende avtaleverk mellom 
partene, hvor også en aksjeeieravtale vil inngås. 
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Eiendomsselskapet vi ha behov for likviditet i stigende grad. Aksjonærene må bidra i 
henhold til aksjefordelingen i selskapet, og Trondheim Havn IKS vil derfor måtte innhente 
kapital for å dekke sin andel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Forretningsplan og 
risikoanalyse 

 
Trondheim Havn IKS utlyste en konkurranse hvor oppdraget skulle danne grunnlag for en 
forretningsplan og en risikoanalyse for eiendomsselskapet for Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
basert på den ovenfor beskrevne selskapsmodell 3.  

Mandatet omfattet utarbeidelse av rapporter med tema forretningsplan og risikoanalyse for 
områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim. Forretningsplanen skulle illustrere de 
forskjellige aktuelle alternativer for realisering av transformasjonsprosjektet, herunder de 
forskjellige fasene av et slikt prosjekt. Rapporten skulle også synliggjøre og avklare aktuelle 
risikofaktorer. I risikoanalysen er risikofaktorene tallfestet i en økonomisk analyse for å 
dokumentere en forsvarlig utnyttelse av havnekapitalen gjennom realiseringen av 
prosjektene.  

I tillegg var det behov for å skissere en kontanstrømsmodell for eiendomsselskapet for en 
gitt periode. Denne skulle bli brukt som grunnlag for å forstå hvilket likviditetsbehov 
eiendomsselskapet vil ha, både i oppstartsfasen, og i den videre utviklingsfasen. Gitt 
rammebetingelser for hvor mye lån et slikt eiendomsselskap vil kunne få fra en 
finansieringsinstitusjon, vil modellen være viktig grunnlag for å forstå smertegrensen for 
eiendomsselskapet hva gjelder tilgang på likviditet for å kunne innfri en fisjonsfordring på 
gitte tidspunkt i perioden. 

Oppdraget ble tildelt Atkins Norge AS, som benyttet advokatfirma Føyen Torkildsen for den 
delen av oppdraget som omfattet beskrivelsen av forretningsplan for det nye 
eiendomsselskapet. Rapporten ble presentert 11.02.2020 og forelå i endelig versjon kort tid 
etter dette. 
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For nærmere detaljer henvises til de to rapportene.  

Risikoanalyse: 

1. Tid og framdrift  

Det vil naturlig være betydelig usikkerhet knyttet til tidsforløpet i prosjektene og den 
modellmessige tilnærmingen er valgt ved å "låse" noen parametere og la andre være 
underlagt usikkerhet.   

1.1 Nyhavna  

Det antas at reguleringsarbeidet for enkelte delområder kan være ferdigstilt i 2023, at 
arbeidet med infrastruktur, forurensningsarbeider og riving kan starte i 2024 og at 
byggearbeider kan ha oppstart i 2028.  

I utgangspunktet kan det se ut til at infrastrukturkostnader må fases inn tidlig i 
utviklingsløpet. Dette vil kunne være en betydelig likviditetsmessig belastning og det må 
forventes at det jobbes mot å dra dette ut i tid. I modellen er det derfor i mest sannsynlig 
forløp antatt at investeringene fordeles over lengre tid, men det er også inkludert et mindre 
sannsynlig scenario der en tvinges til en fortung belastning (større andel av kostnadene 
tidlig).    

Et betydelig bidrag til usikkerhet i prosjektet er hvor mange boliger som kan omsettes per 
år. Det er lagt til grunn en nøktern salgstakt på 100 boliger per år. I modellen er det lagt et 
usikkerhetsspenn på denne salgstakten, og basert på totalt antall boliger gir dette et 
resulterende usikkerhetsspenn på total salgsperiode.   

1.2 Vestre Kanalhavn  

Dette området er i praksis å anse som uregulert og festekontrakter utløper rundt 2039. Det 
er derfor antatt oppstart av arbeider fra og med 2040. OPAK legger til grunn en nøktern 
salgstakt på 50 boliger per år. I modellen er det antatt en relativ usikkerhet knyttet til 
salgsperiode som for Nyhavna.    

2. Arealer  

Tomtearealer og bebygd areal er estimert av OPAK, og det vil være noe 
estimeringsusikkerhet knyttet til tallene.  

For Nyhavna er det antatt at forholdet mellom boliger og næring er 60/40. Det må forventes 
at en profesjonell utbygger vil søke å øke andel boliger og det er hensyntatt som en 
usikkerhet i modellen.  

Forhold mellom arealbegrepene BRA-S (salgbart bruksareal) og BTA (bruttoareal) er et viktig 
beregningsparameter og er i OPAKs rapporter antatt å være 0,8. Basert på erfaringer fra 
andre prosjekter kan tallet avvike fra dette og det er hensyntatt som en usikkerhet i 
modellen.  

3. Kostnader  
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Byggekostnad for bolig og næring finnes det gode referansedata på, men tallene vil likevel 
inneha usikkerhet knyttet til entreprenørmarked, standard/innhold/løsninger, grunnforhold 
og andre utfordringer i byggefasen. For næring vil det kunne være potensiale for mva-fritak 
for deler av næringsareal.   

Byggekostnader er basert på Norsk Prisbok. 

Infrastrukturkostnader for Nyhavna er estimert av oppdragsgiver, men et slikt tidlig estimat 
er naturlig beheftet med betydelig usikkerhet. Det kan være en oppside at deler av 
kostnaden vil bli tatt under Miljøpakken for Trondheim. For Vestre Kanalhavn er kostnadene 
estimert av OPAK basert på erfaringsdata fra større utbyggingsprosjekter.  

Forurensningskostnader er grovt estimert av OPAK og tallet er beheftet med betydelig 
usikkerhet. 

Rivekostnader eksisterende bygninger er estimert basert på erfaringspriser med tilhørende 
estimatusikkerhet.  

Salg og markedsføring er estimert som % av salgsverdi og det vil være noe usikkerhet 
knyttet til dette forholdstallet.  

4. Rentekostnader  

Basert på sikkerhet i tomteverdier er det antatt at investeringskostnadene i prosjektene fullt 
ut lånefinansieres. Dagens rentenivå er historisk lavt, men over flere tiår har det vært store 
svingninger i rentene med nivåer langt over dagens. Denne usikkerheten er forsøkt 
hensyntatt i modellen. 

5. Inntekter  

Antatte salgsinntekter for bolig er basert på markedssøk i nærområdene. Det er benyttet 
samme tall for begge prosjektene. I praksis vil det være betydelige forskjeller avhengig av 
intern beliggenhet, etasje og størrelse.  

Antatte salgsinntekter for næring er beregnet basert på relevante leiepriser og 
avkastningsverdi. Dette innebærer usikkerhet knyttet til relevansen av beregningene og 
endringer over tid. 

6. Prisstigning  

Modellen er nominell og det er antatt lik indeksering 2% for alle relevante elementer. I 
praksis vil indeksene for ulike poster kunne variere, men i en så lang analyseperiode er det 
ikke mulig å implementere dette på en hensiktsmessig måte.  

7. Diverse elementer  

Tilstanden på kaifrontene er lite kjent og eventuelle arbeider med istandsetting kan være 
kostbare. I modellen er dette inkludert som en potensiell kostnadskonsekvens. 
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Eksisterende festekontrakter kan gi utfordringer for en effektiv utvikling av områdene. Det 
anbefalte hovedgrepet er å la kontraktene løpe ut og tilpasse utviklingen etter dette. Det 
også lagt inn betydelig usikkerhet knyttet til total salgsperiode. Det må imidlertid tas høyde 
for at det vil bli nødvendig med enkelte frikjøp for eiendommer som i for stor grad hindrer 
en effektiv utvikling. Dette er inkludert i modellen som potensielle tilleggskostnader. I stedet 
for utkjøp av festeavtaler kan partnerskapsmodell vurderes. 

Reguleringsprosessene innebærer usikkerhet med kostnadskonsekvenser. Denne 
usikkerheten er større for Vestre Kanalhavn enn for Nyhavna. Usikkerheten er ikke eksplisitt 
inkludert i modellen, men er dels implisitt hensyntatt blant annet gjennom betydelige 
usikkerhetsspenn på infrastruktur- og forurensningskostnader.  

Deler av bebyggelsen er omfattet av vern, men dette vurderes ikke til å påvirke risikoen i 
betydelig grad.   

8.  Oppsummering og vurdering av resultater  

8.1 Overordnet  

Det er i modellen lagt inn betydelig usikkerhet på alle sentrale parametre. Resultatene av 
analysen viser at forvaltningen av havnekapitalen for både Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
anses som svært robust for en transformering av havnearealene til bolig- og næringsformål. 
Resultatene viser neglisjerbare sannsynligheter for negative verdier.   

8.2 Fleksibilitet  

I praksis er bildet kanskje enda mer positivt. Økonomiske analyser ‘låser’ vanligvis mange av 
forutsetningene i et prosjekt. I realiteten vil det i videre prosjektgjennomføring bli gjort ulike 
endringer og optimaliseringer. Forutsetninger: At prosjektet tilpasses ved stor usikkerhet 
knyttet til framtiden, hvor det er svært sannsynlig at ny informasjon tilkommer etterhvert, 
og det er styringsmessig fleksibilitet til å respondere på ny informasjon. 

Det er rimelig å anta at verdien av fleksibilitet i de foreliggende prosjektene er signifikant. 
Fleksibilitet over så lang tid vil medføre at det iverksettes endringer og tiltak som tar ut 
verdien av fleksibilitet.  

8.3 Anbefalt løsning  

Analysen viser en stor positiv oppside i prosjektene. Dette bygger opp under anbefalingen 
om å gå for en partnerskapsmodell for å kunne være med og høste av dette potensialet. 
Tidlig salg av uregulert eller ferdig regulert tomt vil neppe gi tomteverdier som reflekterer 
den potensielle oppsiden. 

Konklusjon: Lønnsomheten for transformasjon av  Nyhavna og Vestre Kanalhavn anses som 
robust.  

Forretningsplan: 
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Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavn og Vestre kanalhavn samlet) utgjør 
et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for 
boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større 
utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både 
kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at 
oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte 
KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde 
fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet 
seg i for stor grad.   

For deres etterfølgende anbefaling står tid og fleksibilitet sentralt. 

Overordnet er det deres anbefaling at eiendomsselskapet, bortsett fra i spesielle 
situasjoner, ikke bør selge tomter. De mener dette bør være overordnet strategi for begge 
utviklingsområdene, hovedsakelig fordi utviklingspotensialet er så betydelig at selskapet selv 
bør ta del i realisasjon av disse verdiene.   

En slik rolle er etter deres skjønn forenlig med det risikonivå selskapet kan eksponere seg 
for, dog forutsatt en posisjonering i tråd med nedenstående.  

Det er ellers deres anbefaling at eiendomsselskapet gjennomfører en utvikling i faser, i 
praksis i selvstendige byggetrinn. En slik utvikling påvirkes i betydelig grad av hvorledes 
selskapet forholder seg til det vesentlige innslag av festeforhold, samt status for de endelige 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som følger av de fremtidige 
detaljreguleringsprosessene.   

Det anbefales at man først bør søke åpnet de områdene som i minst mulig grad krever 
kostbar avvikling av festeforhold. I denne sammenheng legger de til grunn at det pågående 
arbeid med relokalisering kan være en betydelig suksessfaktor, både hva fremdrift og 
økonomi angår, og bør videreføres/intensiveres. I tillegg bør også tilstrebes en gunstigere 
løsning for infrastrukturbelastningen, særlig gjennom lemping på rekkefølgekrav ved 
dispensasjoner og tilpasninger gjennom utbyggingsavtale. Feltene 5, 6 og 7 peker seg ut som 
det mest aktuelle å starte med, og hvor risikoen er lavest i forhold til de overnevnte 
utfordringer.  

For øvrig tenkes at eiendomsselskapet ellers bør være varsom med å ta tunge 
utviklingsposisjoner hvor forutsetningen er at selskapet må gjennomføre førtidig innløsning, 
evt. ekspropriasjon av flere/mange festeforhold. Her bør det gjøres konkrete vurderinger, 
ikke minst knyttet til sikkerhet for innløsningskostnadene opp mot utviklingspotensialet.  

Vestre kanalhavn er et område som Føyen Torkildsen tenker egner seg for en noe senere 
utvikling, gitt at samtlige festeforhold løper ut tilnærmet samtidig ila 2039-41. Her ligger det 
De mener videre at eiendomsselskapet bør søke partnerskap, særlig for større delfelt, og 
hvor det for øvrig ligger til rette for dette. Valg av partner vil kunne variere, helt avhengig av 
situasjonen innenfor det aktuelle delområdet.   

Typisk bør eiendomsselskapet søke partnerskap med en profesjonell utvikler som både har 
kompetanse, kapasitet, erfaring fra tilsvarende partnerskap, samt ikke minst 
gjennomføringsevne. Dette gjelder særlig hvor man søker utviklet et større delområde som 
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eiendomsselskapet har kontroll over, og som vil måtte utvikles over lang tid, og med større 
risiko involvert.  

Etter omstendighetene kan det alternativt være tjenlig å gå i partnerskap med fester(e) for å 
få «åpnet» et attraktivt område på gunstige vilkår i kombinasjon med en spredning av risiko. 
Under dette alternativet forutsettes imidlertid fester å være egnet som partner, noe som 
ofte ikke vil være tilfellet.   

I prinsippet har eiendomsselskapet fem alternative retningsvalg når det gjelder hvordan 
man skal håndtere festeforholdene:   

i. Førtidig avvikling av festeforholdene ved forhandlinger 

ii. Relokalisering av enkelt festere (nøkkeleiendommer) 

iii. Trinnvis utvikling tilpasset ordinært utløp 

iv. Partnerskap med festere 

v. Ekspropriasjon av festerett og bygg 

Nyhavna 

I større utviklingsområder som Nyhavna, hvor utviklingen må skje over en årrekke, er det 
også viktig at de overordnede arealplanene har tilstrekkelig fleksibilitet. Dersom 
arealplanene ikke er fleksible, vil planene i seg selv kunne bli et hinder for utviklingen eller 
gjøre at en får en fragmentert utvikling av området som følge av at de overordnede, 
helhetlige grepene ikke blir fulgt. 

Skal man oppnå disse overordnede målene, er gjennomførbarhet et viktig stikkord. 
Gjennomførbarhet for arealplanene handler noe forenklet om at kostnadsdriverne (typisk 
rekkefølgekrav, grunnforhold, grunnerverv og byggekost generelt) lar seg håndtere i den 
kommersielle utviklingen av området (salg eller utleie av verdiene som skapes) og/eller 
gjennom tilskudd fra det offentlige eller andre med et insitament til å bidra til utviklingen.  

Behov for erverv av grunn eller rettigheter påvirker både mulighetene for, 
gjennomføringshastigheten av og kostnadene ved en utbygging, og er derfor en viktig faktor 
for gjennomførbarheten av en arealplan. Til tross for dette erfares det at 
grunnervervsproblematikk ofte er undervurdert i arealplanleggingen. Dette har trolig 
sammenheng med at det, ut fra et rent planleggingsperspektiv, ikke er avgjørende for den 
helhetlige planen hvem som eier eller har rettigheter til hvilke arealer. Plan- og 
bygningsloven er ikke til hinder for å regulere eiendom man ikke eier, og loven gir i ytterste 
konsekvens kommunen hjemmel til å ekspropriere rettigheter til gjennomføring av 
arealplanen. Erverv av grunn og rettigheter har imidlertid ofte en svært høy kostnad, i 
særdeleshet i transformasjonsområder med igangværende virksomheter, og er derfor i 
praksis noe man bør unngå så langt det er mulig.  

Et felles særpreg for både Nyhavna og Vestre kanalhavn, er at store deler av området er 
bundet opp i lange festeforhold som det vil være svært kostbart å fri seg fra, enten man skal 
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ekspropriere, innløse eller på annet vis avtale seg ut av rettighetsforholdet før ordinært 
avtaleutløp. Dette bør hensyntas i arealplanleggingen, slik at arealplanene ikke låser 
gjennomføringen til en fremgangsmåte som skaper ubalanserte og fordyrende 
forhandlingsposisjoner på festernes side, men er fleksible nok til å omgå unødvendige 
erverv av rettigheter. 

Kombinasjonen av overordnede føringer, i form av bestemmelser og retningslinjer/program 
for utpensling av prinsipper for ivaretakelse av kvaliteter for offentlige rom, miljøoppfølging, 
kultur og kulturminner, sammen med krav om nærmere detaljregulering av delfelt, er i 
utgangspunktet et godt verktøy for å skape balanse mellom styringsbehov, forutsigbarhet 
og fleksibilitet.   

Føyen Torlildsen mener det er et hensiktsmessig grep at utbyggingsområdene er gitt et 
relativt bredspektret arealbruksformål (sentrumsformål), som gir fleksibilitet og åpner for 
kreative løsninger, mens de mer detaljerte føringene i planen primært ligger på de offentlige 
arealene og infrastrukturen.  

Oppstartskostnadene høye, og det kan være utfordrende å få kabalen over verdier, 
kostnader, finansiering og likviditet til å gå opp. I dette henseende er rekkefølgekravene 
svært viktige. Hvis et utbyggingsområde skal kunne bære kostnadene til slike tiltak, må 
området inneholde tilstrekkelig verdier som lar seg realisere i markedet på en slik måte at 
utbyggingen av både området og rekkefølgekravene lar seg finansiere ved  
utbyggingsvolum/salgbart areal man kan forvente å etablere.  

Hvorvidt en ren kommersiell utvikling av delområdene som transformeres først kan bære 
kostnadene ved å «opparbeide» alle rekkefølgekravene, slik KDP-Nyhavna i utgangspunktet 
stiller krav om, fremstår som usikkert. Hvis dette ikke er mulig, er man enten avhengig av 
tilskudd for å realisere rekkefølgekravene, eller å kunne fordele kostnadene på flere 
delområder. Uavhengig av om man får tilskudd fra eksterne, for eksempel Miljøpakken, 
fremstår det som sannsynlig at man må finne en løsning for å fordele kostnadene på flere 
delområder, for å kunne komme i gang med utviklingen av området. Hvorvidt 
rekkefølgekravene åpner for slike løsninger, er derfor et viktig tema for utviklingen og 
gjennomførbarheten av planen. 

I et utviklingsområde som dette, med lange perspektiv på utviklingen, bør 
rekkefølgekravene tydeligere speile intensjonen for gjennomføringstakten for å skape den 
nødvendige forutsigbarheten. Hvilke rekkefølgekrav som må opparbeides på et gitt 
tidspunkt og hvilke som kan opparbeides på et senere tidspunkt, bør i utgangspunktet 
gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsene.   

Mens barnehagekapasitet normalt kan sikres ved at utbygger fører opp barnehager som 
driftes i privat regi, representerer skolekapasitet en risiko for utbygging av området. Det er 
ikke lov å inngå utbyggingsavtaler med kommunen, hvor utbygger helt eller delvis bekoster 
oppføring av skoler. Muligheten for å forsere et rekkefølgekrav om skolekapasitet er derfor 
begrenset, og utviklingen av boliger er avhengig av at Trondheim kommune sørger for 
skolekapasitet i området til å dekke etterspørselen i utbyggingsområdet.  
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De store og kostbare rekkefølgekravene som i utgangspunktet slår inn allerede i første fase 
av utbyggingen er den største risikoen forbundet med KDP-Nyhavnas føringer for område. 
Kravene gjør utviklingen av området «fortungt» og representerer en risiko for 
gjennomførbarheten av planene. I forlengelsen av dette, er det også en risiko forbundet 
med at rekkefølgekravene i utgangspunktet er uklare, og at innholdet i rekkefølgekravene 
og kravene til teknisk infrastruktur reelt sett blir definert gjennom ikke-rettslig bindende 
planer.   

Utbyggingsavtaler med kommunen vil langt på vei kunne bidra til å skape forutsigbarhet, for 
eksempel for omfanget og løsninger for infrastrukturen. Men når det gjelder tidspunktet for 
oppfyllelsen av rekkefølgekravene, er det etter vårt syn ikke et fullgodt alternativ å belage 
seg på at kommunen skal gi dispensasjon fra oppfyllelsestidspunktet for rekkefølgekravene, 
så lenge dispensasjonssøknader forutsetningsvis også må vurderes konkret der man har 
inngått en utbyggingsavtale. Vår anbefaling er at det reelle kravet til oppfyllelsestidspunktet 
for det aktuelle rekkefølgekrav gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsenes ordlyd. I 
de tilfeller rekkefølgekravet kan løses/oppfylles gjennom en forpliktende utbyggingsavtale 
med kommunen, bør bestemmelsen gjenspeile dette, for eksempel med et krav om at 
tiltaket skal være «sikret opparbeidet». 

Vestre Kanalhavn 

Vestre kanalhavn skiller seg på denne måten fra Nyhavna, ved at det per i dag ikke foreligger 
en overordnet arealplan som åpner for en transformasjon av området og som tar sikte på å 
avklare de overordnede, helhetlige grepene. Området er derfor i praksis å anse som 
uregulert i lys av KPA-2012-14 sitt arealformål, fremstår det imidlertid som realistisk at 
området vil kunne bli omregulert og transformert til et område for bolig/næring i fremtiden. 
Ettersom området har en begrenset størrelse, er det også nærliggende å detaljregulere 
området direkte, uten å gå veien om en revisjon av kommunedelplanen eller en 
områderegulering.    

Uavhengig av hvilken fremgangsmåte man benytter for å avklare plansituasjonen, er det en 
betydelig reguleringsrisiko forbundet med kulturminneinteressene i området, med tanke på 
et slikt transformasjonsprosjekt. 

All den tid arealbrukssituasjonen for området ikke er avklart, er det vanskelig å si noe om 
hvilke rekkefølgekrav som vil bli stilt.  

Siden Vestre kanalhavn er underlagt en arealplan som i dag ikke legger til rette for annet 
enn dagens bruk, er reguleringsrisikoen, og særlig risikoen forbundet 
kulturminneinteressene i området, den sentrale risikofaktoren forbundet med en 
transformasjon av området.  

Så lenge området er bundet opp i lange festeforhold, fremstår det imidlertid som lite 
hensiktsmessig å iverksette en tidlig omregulering for å legge til rette for en transformasjon 
av området. 

Gjennomføringsmodeller: 
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Et helt sentralt element i en gjennomføringsmodell handler om å løse finansiering og 
likviditet sett opp mot de verdier og kostnader som ligger i realiseringen av 
utbyggingsområdet.  
Det første man bør gjøre, er å bedre forutsigbarheten til kostnadene: 
  

• Presiser rekkefølgekrav - skap forutberegnelighet til hvilke kostnader som må tas 
når. I forlengelsen av en slik presisering, er det særlig to hovedelementer som 
normalt er en utfordring for et slikt prosjekt.  
•Kostnadsdeling – hvordan sikre at kostnader til felles infrastruktur fordeles på 
utbyggingsområdet  
• Likviditetsbelastning – hvordan forskyve oppfyllelsestidspunktet til svært 
omfattende infrastrukturtiltak  

 

ALTERNATIVE HOVEDGREP  
 
1. Innledende bemerkninger  
Ved et større byutviklingsprosjekt som vi her står overfor er størst mulig fleksibilitet et 
nøkkelord. Dette gjør seg i større grad enn vanlig gjeldende her på grunn av det store 
omfanget av langvarige festeforhold. De skattemessige konsekvensene av de forskjellige 
alternativene må vurderes. 
 
1.1. 0-alternativet 
Avvente situasjonen 
 
1.2. Tomtesalgsalternativet  
 
1.2.1. Salg av uregulerte tomter  
Salg av uregulerte tomter vil imidlertid alltid gi lavest avkastning fordi man ikke tar del i den 
forutsatte verdiutvikling gjennom en reguleringsfase.  
 
1.2.2. Salg av regulerte tomter  
Under dette alternativet forutsettes at eiendomsselskapet har detaljregulert større eller 
mindre delfelter innenfor området, basert på Kommunedelplanens generelle overordnede 
føringer. Normalt vil en slik detaljregulering representere en verdiøkning, ikke minst fordi 
vedtatt regulering definerer eiendommenes utbyggingspotensiale mer spesifikt, og at 
eventuell reguleringsrisiko er eliminert.  
 
1.2.3 Partnerskapsmodell 
Partneralternativet eksponerer eiendomsselskapet for betydelig større risiko enn 
tomtesalgsalternativet, men denne kan påvirkes gjennom avtalestrukturen, eksempelvis 
gjennom forskjellige exit-muligheter. Dessuten er den begrenset til hver av partenes 
innskudd i selskapsstrukturen. Her er altså risikoen fordelt på partner; det samme er 
oppsiden. Selv om oppsiden deles med partner, vil den stort sett være større enn ved rent 
tomtesalg fordi partene deler utbyggingsgevinsten som kan være betydelig. 
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1.2.4 Egenutvikling av eiendommene 
Dette alternativet i «ren» versjon vil være krevende, også ved en trinnvis utvikling i takt med 
festeforholdenes avvikling. 

1.2.5 Kombinasjonsvarianter 

2. Vurdering av selskapsform 
Det anses som  mest hensiktsmessig, at eiendomsselskapet etableres som et aksjeselskap. 
Dette er generelt den beste egnede selskapsformen da det er en velprøvd og 
gjennomregulert selskapsform med definerte organer, roller og regler for saksbehandling, 
beslutninger mv., og fordi ansvar og risiko for aksjonærene (TH og TK) er begrenset til 
aksjeinnskuddet (med mindre det avgis særskilte garantier for selskapets forpliktelser).  
Aksjeselskapsformen er også best egnet for eiendomsselskapet som morselskap i en 
konsernstruktur. De enkelte eiendommer eller kategorier av eiendommer kan overføres til 
særskilt dedikerte datterselskaper.  

3. Finansiering  
Utgangspunktet for finansiering av prosjekter som eiendomsselskapet deltar i, er at 
eiendommer – eventuelt i utskilte datterselskaper – benyttes som egenkapital, mens en 
eventuell partner i prosjektet vil skyte inn kontante midler og evt. andre aktiva og 
rettigheter, f.eks. festerettigheter. Partenes eierandeler i prosjektet vil da bero på forholdet 
mellom eiendommens verdi og hva partneren skyter inn. Ytes et innskudd tilsvarende en 
omforent verdi av eiendommen, blir eierforholdet dermed 50/50.  
I tillegg vil det normalt være behov for ekstern finansiering av (deler av) utviklings- og 
byggekostnadene. Den rent finansielle risiko som knytter seg til ekstern finansiering, vil bl.a. 
bero på lånevilkår og renter, samt evt. behov for tilleggsfinansiering underveis. 

4. Beskatning 
Det vises til eget punkt om dette i redegjørelsen 

5. Merverdiavgift 
Det av stor betydning at selskapsstrukturen etableres før det pådras kostnader i 
prosjektene. Det anbefales at byggherrerollen for næringsarealer legges til separate single 
purpose-selskaper (SPV-selskaper) – ett selskap for hver enhet som kan tenkes å bli solgt 
separat. For å oppnå fradrag, må hvert selskap deretter erverve sin del av tomten før 
byggestart, og stå som byggherre overfor entreprenør og andre leverandører. Aksjene i SPV-
selskapene kan deretter selges uten at selskapets fradragsrett går tapt, eller justeringsplikt 
utløses (med forbehold om at selskapene ikke inngår i fellesregistrering etter mval § 2-2 (3)). 

6. Offentlig infrastruktur 
Trondheim kommune godtar bruk av anleggsbidragsmodellen. 

7. Forholdet til tidligere pådratte kostnader 
Se punkt om skattemessige forhold i redegjørelsen. 

 

KONKLUSJON: 



44 

Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavna og Vestre kanalhavn samlet) utgjør 
et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for 
boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større 
utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både 
kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at 
oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte 
KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde 
fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet 
seg i for stor grad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Avtaleverk og forslag til 
helhetlig løsning 

 
For gjennomføring av prosjektet er det nødvendig å få på plass en aksjeeieravtale mellom 
Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av eiendomsselskapet. I tillegg må 
det inngås en avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og 
regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til 
salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi. 
 
Dette er et avtaleverk som vil sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og 
eierkommunene, med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS, og 
gjennomføring av havneutviklingsprosjektet. 
 
Utarbeidelse av forslag til de nevnte avtalene er under arbeid. I dette arbeidet blir det, blant 
annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, utarbeidet forslag til rammeavtale mellom 
eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS, aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS 
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og Trondheim kommune, samt avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet 
som sikrer og regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte 
eiendommer frem til salg/utvikling mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS.  

Rammeavtale 
Rammeavtalen inngås mellom eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS. I denne 
avtalen reguleres utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS, 
etablering, eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap. Avtalen regulerer hvilke 
eiendommer som omfattes av overdragelsen til nytt eiendomsselskap. Avtalen omfatter 
også gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap. 

Aksjeeieravtale 
Aksjeeieravtalen inngås mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS som eiere av 
det nye eiendomsselskapet.  

Avtale om videreføring av Trondheim Havns virksomhet på 
arealer som utfisjoneres til eiendomsselskapet.  
For å ivareta eiendommene som fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS utarbeides det en 
avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer inntekter 
for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til salg/utvikling og på 
en måte som ikke svekker havnens økonomi. 
 
Modell for å sikre fremtidig finansiering av Trondheim Havn IKS 
 
Forvaltning av kapital i havneselskapet 
Med virkning fra 1. januar 2020 trådte den nye Havne- og farvannsloven i kraft. Lovens § 32 
tredje ledd har følgende ordlyd: 
 

«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er 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. Som 
utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til 
gode» 

 
Hensyntatt at det iht havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn 
IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av 
havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil en ved vurdering 
av modell for omstrukturering av virksomhet, måtte sikre at Trondheim Havn IKS får sikret 
fremtidig finansiering. 
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Fremtidig finansielt behov 
Siden det i henhold til havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn 
IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av 
havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil Trondheim Havn 
IKS måtte sikres finansiering. Flere løsninger har vært vurdert underveis for å imøtekomme 
dette behovet. Det som anses som mest hensiktsmessig er å foreta en skjevdeling av 
fremtidig utbytte i eiendomsselskapet, slik at hver av eierne mottar 50% av utbyttet, 
samtidig som Trondheim Havn beholder kontantstrømmen fra virksomheten på Nyhavna 
inntil eiendommene transformeres eller selges til tredjepart, som nevnt under kapittel 8.  
 
En slik løsning vil ivareta at havneselskapet sin økonomiske stilling forblir mer eller mindre 
uendret før og etter fisjonen, frem til det tidspunktet at eiendommene selges ut. På lengre 
sikt vil Trondheim Havn IKS motta utbytte, som både vil kunne sikre det forhold at 
forvaltningsinntektene vil avta på lengre sikt, men vil også kunne finansiere fremtidige 
investeringer. 
 
Eiendomsselskapet vil også behøve kapital i oppstartsfasen, som løses ved at partene 
innbetaler et omforent beløp fordelt i henhold til aksjefordelingen. 
 
På bakgrunn av dette og de andre forhold det er redegjort for i denne redegjørelsen, er det 
utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av 
kapital til drift, vedlikehold og investeringer og den ivaretar begge parters interesser på en 
balansert måte. Videre legger den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige 
utviklingsprosessen.  
  

Den helhetlige løsningen foreslås derfor som følger: 

A. Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en eierandel på 
67 %.  Trondheim Havn IKS eier 33 %. 

B. Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes eierandeler i 
selskapet.  Det baseres på en 50/50 % fordeling og avtales gjennom aksjeeieravtale 
og etablering av to aksjeklasser i eiendomsselskapet. 

C. Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer 
inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til 
salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi. 

D. Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne 
verksteder blir behandlet som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er foreløpig kun 
for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli foretatt og 
fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober. 
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Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal ikke 
omfattes av fisjonen. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner 
antikvariske hensyn som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og 
vil søke å ivareta publikums behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Trondheim 
kommune har opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk til 
idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en parkeringsløsning 
som ivaretar tilstrekkelig parkeringskapasitet for Trondheim Maritime Senter AS og 
Trondheim Havn. 

Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte 
illustrasjon som Dora, fisjoneres ut og overdras til Eiendomsselskapet. Arealene skal 
disponeres / forvaltes av Trondheim Havn frem til det tidspunkt Trondheim 
kommune ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/kulturformål. 
Ved bruk til kultur/konserthusformål skal arealene erverves av Trondheim kommune 
til markedspris.  Dersom kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken 
skal inngå i den maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres 
kostnadsfritt til TH, som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i 
dag. 

Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av 
Trondheim Maritime Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om alle 
forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen. 

E. Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal reguleres i en 
aksjeeieravtale.  Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal bearbeides slik at den 
endelig foreligger til representantskapets møte i oktober. 

F. For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av en 
rammeavtale. Også denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot 
representantskapets møte. 

G. Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt til 
representantskapets behandling i oktober. 

H. Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til 
representantskapets møte primo oktober 2020.   

 
 
 
 



 

 

Til eierkommunene i Trondheim Havn IKS 

 

 

ANMODNING OM BEHANDLING I KOMMUNESTYRET/BYSTYRET AV SAK: BYUTVIKLINGSPROSJEKT 

NYHAVNA OG VESTRE KANALHAVN: UTDELING AV EIENDOMMER FRA TRONDHEIM HAVN IKS OG 

ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP 

 

Som eierkommunene er orientert om har representantskapet i sitt møte den 02.10.2020 behandlet 

ovennevnte sak, og slikt vedtak ble enstemmig fattet: 

«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at 

saken sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning 

til Avtaleverket med følgende endringer: 

Punkt 3.1 endres til:  

Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av 

Eiendommene. Det skal utarbeides en forretningsplan for Selskapet som 

regulerer en bærekraftig utvikling av området med langsiktige verdier for 

byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal balansere TH sitt behov 

for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å finansiere 

Selskapets arbeid med å realisere bydelen. 

Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, 

med særlig fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig 

byutvikling gjennom at kvalitet, klimavennlige løsninger og helhet sikres 

bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og bygningsloven. 

Punkt 5.2 endres til: 

Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at 

det skal velges styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med 

hensyn til faglig kompetanse og særlig egnet til å forvalte selskapet på en 

profesjonell måte, basert på forretningsmessige prinsipper og med særlig 

fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 ovenfor. 

Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for 

opposisjonen og styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til 

generalforsamlingen. A-aksjene og B-aksjene har rett til å utpeke 1 medlem 

hver til styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig 

flertall.    

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik utsending. 

Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for prosessen 

videre.» 

 



 

 

Flere av representantene understreket forutsetningen om at det innen endelig 
behandling i representantskapets møte i desember foreligger en omforent løsning på 
eierfordelingen i det fremtidige havneselskapet. 

Saken slik representantskapet behandlet den i sitt møte den 02.10.20, sak 8/20, bygger 
på et omfattende avtaleverk som følger saken til kommunene.  Det er enighet både i 
styret og representantskapet om det foreliggende avtaleverket, og representantskapet 
anbefaler eierkommunene om å gi sin tilslutning. 

Som det fremgår av vedtaket har representantskapet gitt styret fullmakt til mindre 
endringer i dokumentene.  Dette omfatter også diverse tekniske dokumenter for 
gjennomføring av prosessen, så som selskapsavtale for det nye eiendomsselskapet og 
vedtekter for det kommende, omdannede IKS-et.  Se vedlegg.  

For at utdeling av eiendommene og etablering av eiendomsselskap skal kunne skje, 
betinger dette full enighet blant eierkommunene.  Det er derfor svært viktig at mulige 
tilslutningsvedtak er likt formulert i samtlige kommuner. 

Det anmodes derfor, på bakgrunn av representantskapets anbefaling, om at 
eierkommunene fatter slikt vedtak: 

«……………….. kommune gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som 

framlagt for kommunestyret, jf Trondheim Havns representantskaps behandling 

og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for 

etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg. 

  ……… kommune gir sin(e) representant(er) i representantskapet til Trondheim 

Havn IKS fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for 

utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for 

etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med 

vedlegg. Kommunen gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de 

nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til 

etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen 

med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim 

Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg. 

Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra 

Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av 

betydning.  

Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i 

samme møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering 

av deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er 

gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i 

Rammeavtalen med vedlegg.  

 

Av hensyn til representantskapets endelige behandling i desember er det nødvendig at 
saken behandles i kommunestyret/bystyret i november. For nærmere omtale av de 
konkrete trinn for gjennomføring av prosessen vises til Omdanningsplan som vedlagt 
her.  



 

 

Dersom det er spørsmål i saken ber vi om å bli kontaktet. 

 

Vedlegg:  

Avtaledokumenter mv:  

Omdanningsplan (plan for gjennomføring av prosessen) 

Rammeavtale med vedlegg: 

Delingsavtale  

Stiftelsesdokument for Trondheim Havn Eiendom IKS 

Selskapsavtale for Trondheim Havn Eiendom IKS 

Stiftelsesdokument for Trondheim Havn Eiendom AS 

Vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS 

Aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune 

 

Bakgrunnsdokumenter (sendes som eget dokument):  

Representantskapets behandling av sak 6/20 

Redegjørelse fra utvalg nedsatt av Trondheim kommune og Trondheim Havn AS 

 



 

 

OMDANNINGSPLAN  
for deling av Trondheim Havn IKS (org. nr. 945 510 552) og  

etablering av nytt eiendomsselskap Trondheim Havn Eiendom AS 
 

1) De enkelte kommunestyrene gjør likelydende vedtak der de gir sin tilslutning til og 
nødvendige fullmakter til gjennomføring av Rammeavtalen med vedlegg. 

2) Når samtlige eierkommuner har gjort vedtak som nevnt i nr 1 og det er innhentet nødvendig 
BFU og foretatt nødvendige avklaringer med Kommunal- og regionaldepartementet (jf iks-
loven § 32 fjerde ledd), skal følgende skje: 

a. Representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtar utdeling til deltakerkommunene av 
Eiendommene med tilhørende bygningsmasse, med de begrensningene som følger av 
Delingsavtalen, for umiddelbart innskudd som selskapskapital i nystiftet 
interkommunalt selskap; 

b. Trondheim Havn Eiendom IKS stiftes og utdelte eiendeler skytes inn som 
selskapskapital ved signering av vedlagte stiftelsesdokument og selskapsavtale for 
Trondheim Havn Eiendom IKS;  

c. Revidert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS signeres for ikrafttredelse på 
tidspunktet nevnt i nr 6 nedenfor; 

d. Aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune signeres for 
ikrafttredelse på tidspunktet nevnt i nr 6 nedenfor; og 

e. Trondheim Havn Eiendom IKS meldes til Foretaksregisteret, jf foretaksregister-
loven § 2–1 første ledd nr 9 og §§ 3–4 og § 3–7. 

3) Når Trondheim Havn Eiendom IKS er registrert i Foretaksregisteret, skal samtykke til 
oppløsning av selskapet innhentes fra departementet (om ikke forhåndssamtykke er gitt), jf 
iks-loven § 32 fjerde ledd. 

4) Når Trondheim Havn Eiendom IKS er registrert og departementets samtykke til oppløsning 
av selskapet for «omdanning» til aksjeselskap foreligger, skal representantskapet i Trondheim 
Havn Eiendom IKS gjøre følgende: 

a. vedta oppløsning og avvikling av Trondheim Havn Eiendom IKS for umiddelbar 
«omdanning» til aksjeselskap, jf Selskapsavtalen punkt 12 og iks-loven §§ 32–34; og 

b. oppnevne avviklingsstyre som utarbeider forslag til avviklingsoppgjør. 
5) Når avviklingsoppgjøret er vedtatt av representantskapet i Trondheim Havn Eiendom IKS 

etter forslag fra avviklingsstyret, skal følgende skje: 
a. Trondheim Havn Eiendom AS stiftes ved at eierkommunene undertegner vedlagte 

stiftelsesdokument samt redegjørelse iht aksjeloven § 2-6 og tegner seg for aksjer i 
henhold til stiftelsesdokumentet; 

b. Likvidasjonsoppgjøret fra Trondheim Havn Eiendom IKS overføres til Trondheim 
Havn Eiendom AS som tinginnskudd; 

c. Avviklingsstyret i Trondheim Havn Eiendom IKS sender melding til Foretaks-
registeret om at selskapet er oppløst, jf iks-loven § 34 syvende ledd; 

d. Trondheim Havn Eiendom AS meldes til Foretaksregisteret, jf aksjeloven § 2–18 (1). 
6) Når Trondheim Havn Eiendom AS er stiftet og registrert i Foretaksregisteret, skal følgende 

skje: 
a. samtlige eierkommuner overfører vederlagsfritt alle sine B-aksjer i selskapet til 

Trondheim Havn IKS;  
b. Revidert Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS trer i kraft; og 
c. Aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune trer i kraft. 



 

 

 

 

 

 

 

RAMMEAVTALE 

 

Om utdeling fra Trondheim Havn IKS for etablering av nytt eiendomsselskap  



 Side 1 av 6 

  

Denne rammeavtalen («Rammeavtalen») er inngått mellom samtlige deltakerkommuner i 
Trondheim Havn IKS, org.nr. 945 510 552 («Selskapet» eller «TH»):   

1. Trondheim kommune [org.nr. 942 110 464] 
 

2. Frosta kommune [org.nr. 944 482 253] 
 
3. Frøya kommune [org.nr. 964 982 597]  

 
4. Levanger kommune [org.nr. 938 587 051] 

 
5. Malvik kommune [org.nr. 971 035 560] 

 
6. Namsos kommune [org.nr. 942 875 967] 

 
7. Orkland kommune [org.nr. 921 233 418] 

 
8. Skaun kommune [org.nr. 939 865 942] 

 
9. Indre Fosen kommune [org.nr.944 305 483] 

 
10. Steinkjer kommune [org.nr. 840 029 212] 

 
11. Stjørdal kommune [org.nr. 939958851] 

 
12. Verdal kommune [org.nr. 938 587 418] 

 
13. Inderøy kommune [org.nr. 997 391 853]  
 
(Deltakerkommunene nr 1 til 13 heretter benevnt «Part» enkeltvis og samlet «Partene») 

Rammeavtalen gjelder utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra TH, samt etablering, 
eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap. 
 

1 Bakgrunn og formål  

TH eies i dag av i alt 13 eierkommuner i Trøndelag. I henhold til dagens selskapsavtale 
(«Selskapsavtalen») eier Trondheim kommune 76,27 % av TH, mens de øvrige tolv eierkommunene 
til sammen eier de resterende 23,73 %. 

TH eier en betydelig eiendomsmasse i Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune. I 
Kommunedelplan for Nyhavna vedtatt 4. februar 2016 er områder på Nyhavna avsatt til formål 
byutvikling, og skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret formål. Likeså er 
områder på Vestre Kanalhavn definert til framtidig byutviklingsområde. 
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Partene er med denne Rammeavtalen enige om å skille ut nærmere angitte eiendommer fra TH i et 
eget eiendomsselskap, som etter gjennomført omorganiseringsprosess skal eies av TH og Trondheim 
kommune. Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av eiendommene.  

Det er utarbeidet forslag til prosess for gjennomføring i Delingsavtalen (Vedlegg 1 til Rammeavtalen) 
som innebærer at Partene oppretter et nytt interkommunalt selskap (Trondheim Havn Eiendom IKS, 
heretter «THEIKS») og vedtar overføring av nærmere angitte eiendommer fra TH til THEIKS som 
ledd i utdeling fra TH på slike vilkår som vedtas av representantskapet i TH i henhold til 
Rammeavtalen. THEIKS omdannes deretter til et aksjeselskap (Trondheim Havn Eiendom AS, 
heretter «THEAS»). Partene overdrar deretter aksjer i THEAS til TH, slik at TH sammen med 
Trondheim kommune vil eie samtlige aksjer i THEAS slik som nærmere angitt i Rammeavtalen. 
Gjennomføring av prosessen forutsetter at det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra 
skattemyndighetene som bekrefter at denne framgangsmåten ikke vil få unødige negative skatte- eller 
avgiftsmessige konsekvenser.  

Formålet med Rammeavtalen med vedlegg er å regulere de overordnede rammer, struktur og vilkår 
for utdelingen av eiendommene, overføring til et nytt eiendomsselskap, omdanningen og det endelige 
eierskapet til aksjene i eiendomsselskapet som sikrer både en økonomisk og samfunnsnyttig utvikling 
av de aktuelle eiendommer til nye formål, og en forsvarlig utvikling av THs havnevirksomhet. 
Rammeavtalen skal danne det nødvendig grunnlag for at representantskapet i TH kan fatte vedtak om 
utdeling av midler som forutsatt for gjennomføring av prosessen som omtalt foran, og å gi nødvendige 
fullmakter til TH til å gjennomføre alle nødvendige tiltak og beslutninger på vegne av Partene når 
slikt endelig vedtak er fattet i representantskapet.  

 

2 Vedtak om utdeling av midler i form av eiendommer  

Utdeling av midler til eierne fra TH må vedtas av representantskapet i TH etter styrets innstilling, og 
innenfor havne- og farvannslovens rammer. Under forutsetning av styrets positive innstilling til 
representantskapet i TH om utdeling, og at samtlige vilkår i Rammeavtalen er oppfylt, samtykker 
Partene til å stemme for en utdeling fra TH til Partene i form av eiendomsrett til eiendommene 
innenfor områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn («Eiendommene»), som nærmere bestemt i 
Delingsavtalen. For nærmere angivelse av hva som skal utdeles fra TH vises til Delingsavtalen med 
vedlegg. Se også punktene 3 og 5 nedenfor om gjennomføring av utdelingen.  

Havnevirksomheten på Eiendommene skal ikke overdras til THEAS, men utøves som før i TH. Det 
er et vilkår for utdelingen av midler fra TH i form av Eiendommene at TH skal opprettholde 
virksomheten på og beholde inntektene fra Eiendommene fram til Eiendommene avhendes eller tas i 
bruk for utvikling til endret formål, jf. som nærmere regulert i Delingsavtalen.  
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3 Gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap 

Samtidig som representantskapet TH fatter endelig vedtak om utdeling som omtalt i punkt 2, oppretter 
Partene et nytt interkommunalt selskap (THEIKS) og overfører eiendomsretten til Eiendommene til 
dette selskapet. THEIKS skal eies av Partene i samme forhold som i TH, jf Selskapsavtalen, jf. også 
selskapsavtale for THEIKS inntatt som Vedlegg 2 til Rammeavtalen.  

THEIKS skal etter å ha overtatt Eiendommene omdannes til et aksjeselskap, Trondheim Havn 
Eiendom AS (THEAS). THEAS skal ha slike vedtekter som fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. 
Vedlegg 3 til Rammeavtalen.   

THEAS skal eies av Trondheim kommune med 67 % og TH med 33 %. For å oppnå denne 
eierfordelingen skal Partene overdra alle sine B-aksjer i THEAS til TH uten vederlag. Begge eierne 
skal imidlertid ha rett på 50 % av utbytte fra THEAS. Partene samtykker ved signering av 
Rammeavtalen til å overdra samtlige B-aksjer i THEAS til TH vederlagsfritt, slik at eierskapet til 
THEAS blir fordelt mellom TH og Trondheim Kommune som angitt ovenfor.  

THEAS skal ha som formål å utvikle Eiendommene forretningsmessig med sikte på framtidig 
utvikling og salg. Dagens havnevirksomhet på Eiendommene skal fremdeles besørges av TH så lenge 
Eiendommene benyttes som havn, jf. nærmere bestemmelser i Delingsavtalen med vedlegg.  

Etableringen av THEAS og overdragelsen av Eiendommene i henhold til Delingsavtalen til dette 
selskapet, forutsetter at Aksjeeieravtalen mellom Trondheim kommune og TH inntatt som Vedlegg 4 
til Rammeavtalen inngås. 
 

4 Prinsipper for videre utvikling av Trondheim Havn Eiendom AS 

Partene er enige om at THEAS skal utvikles med sikte på å gi best mulig avkastning på Eiendommene, 
og gi eierne utbytte så snart selskapet er i utbytteposisjon, jf. aksjelovens bestemmelser. Selskapets 
virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på lønnsomhet. 
 

5 Partenes samtykke til gjennomføring av prosessen 

Med bakgrunn i vilkårene som angitt i denne Rammeavtalen, og under forutsetning av at alle Partene 
signerer denne Rammeavtalen og tilhørende Delingsavtale med vedlegg, samtykker Partene til 
følgende:  

 
1. Stemme for utdeling av Eiendommer som angitt i Delingsavtalen i representantskapet i TH, 

og 
 

2. Sørge for at kommunestyret godkjenner selskapsavtale som er inntatt som Vedlegg 2 til 
Rammeavtalen og gi nødvendige fullmakter til å stifte et nytt interkommunalt selskap på 
Partenes vegne, og 
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3. Skyte inn sin mottatte eierandel av eiendomsretten til Eiendommene som angitt i Delings-

avtalen til det nye interkommunale selskapet, og  
 

4. Gi fullmakt og innhente nødvendige vedtak til å omdanne det nye interkommunale selskapet 
til et aksjeselskap med vedtekter som følger av Vedlegg 3 til Rammeavtalen, og 
 

5. Overdra aksjer i eiendomsaksjeselskapet til TH uten vederlag slik at Trondheim kommune 
blir eier av 67 % og TH blir eier av 33 % av aksjene i selskapet, og  
 

6. Sørge for at det blir inngått aksjeeieravtale mellom TH og Trondheim kommune som sikrer 
at utbytte deles med 50 % mellom de to aksjeeierne, og for øvrig har slikt innhold som fremgår 
av Vedlegg 4 til Rammeavtalen  

 

6 Godkjenning og forutsetning 

Rammeavtalen med vedlegg er ikke bindende uten samtlige eierkommuners bindende godkjenning 
og underskrift.  

Rammeavtalen faller bort og vedtak om utdeling kan ikke fattes med mindre det foreligger en endelig 
bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene som bekrefter at den avtalte framgangsmåte ikke 
får unødvendige negative skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.  

Rammeavtalen med vedlegg faller bort dersom ikke representantskapet i TH etter Partenes tilslutning 
til Rammeavtalen med vedlegg fatter endelig bindende vedtak om utdeling av Eiendommene som 
forutsatt i nevnte avtale.   
 

7 Underskrift 

Rammeavtalen er undertegnet i 13 eksemplarer, ett til hver av Partene. 
 

8 Vedlegg  

Rammeavtalen har vedlegg som følger under. Disse vedleggene utgjør en del av denne 
Rammeavtalen. Ved eventuell motstrid mellom Rammeavtalen og dokumentene som inntatt i 
vedleggene, skal vedleggene gå foran.  

Rammeavtalen har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1 Delingsavtale 

Vedlegg 2 Stiftelsesdokument med selskapsavtale for IKS 
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Vedlegg 3  Stiftelsesdokument med vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS 

Vedlegg 4 Aksjeeieravtale for Trondheim Havn Eiendom AS  

 
*** 

 
For Trondheim kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Frosta kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 
 

For Frøya kommune 

  

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Levanger kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Malvik kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Orkland kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 
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For Namsos kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Skaun kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Indre Fosen kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Steinkjer kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Verdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Stjørdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Inderøy kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

Dato: 

 

 

 

 

 



Delingsavtale for

Deling av virksomheten i Trondheim Havn IKS
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Denne delingsavtalen ( «Delingsavtalen») med påfølgende etablering av nystiftet felleseid inter
kommunalt eiendomsselskap er utarbeidet av styret i Trondheim Havn IKS, org. nr. 945 510 552
(«Selskapet») og inngått mellom følgende deltakerkommuner:

1. Trondheim kommune [ org.nr. 942 110 464]
2. Frosta kommune [ org.nr. 944 482 253]
3. Frøya kommune [org.nr. 964 982 597]
4. Levanger kommune [org.nr. 938 587 051]
5. Malvik kommune [ org.nr. 971 035 560]
6. Namsos kommune [org.nr. 942 875 967]
7. Orkland kommune [org.nr. 921 233 418]
8. Skaun kommune [ org.nr. 939 865 942]
9. Indre Fosen kommune [org.nr.944 305 483]
10. Steinkjer kommune [org.nr. 840 029 212]
11. Stjørdal kommune [org.nr. 939958851]
12. Verdal kommune [org.nr. 938 587 418]
13. Inderøy kommune [org.nr. 997 391 853]

(Deltakerkommunene 1 til 13 heretter benevnt«Part» enkeltvis og samlet«Partene»)

vedrørende utdeling av nærmere bestemte eiendommer med tilhørende begrensninger, rettigheter og
forpliktelser fra Selskapet til Partene til bruk som tingsinnskudd ved etablering av et nytt felleseid
interkommunalt eiendomsselskap(«Fisjonen»).

1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Selskapet er ansvarlig for driften av Trondheim havn og alt som dertil er tilknyttet, herunder utleie
av havnelokaler og bortfeste av tomter til havneformål(«Havnevirksomheten»).

I kommunedelplan for Nyhavna av 4. februar 2016 er områder i Nyhavna avsatt til byutvikling, og
områdene skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret formål.

Partene er enige om å skille ut eiendomsretten til nærmere angitte eiendommer i de to områdene
(«Eiendommene») samt tilhørende bygningsmasse(«Bygningene») fra Selskapet (som nærmere
beskrevet under punkt 3) til et eget interkommunalt eiendomsselskap (heretter«Trondheim Havn
Eiendom IKS» eller «Eiendomsselskapet»), Havnevirksomheten på Eiendommene skal imidlertid
ikke overdras til Eiendomsselskapet, men utøves som før i Selskapet.

Det er et vilkår for utdelingen av Eiendommene og Bygningene at Selskapet skal opprettholde
virksomheten på, og inntektene fra, Eiendommene og Bygningene i perioden («Rettighets
perioden») frem til det tidligste av følgende tidspunkter for de enkelte Eiendommene og Bygningene:

a) Den enkelte Eiendommen eller Bygningen reguleres om til annet formål enn havne
virksomhet, forutsatt at det ikke fortsatt hefter bindende festeforhold på den aktuelle
eiendommen;
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b) Gjeldende leie- eller festeforhold på den enkelte Eiendommen eller Bygningen løper ut eller
avvikles; eller

c) Selskapet har meddelt at Havnevirksomheten på den enkelte Eiendommen er opphørt og
Eiendommen er klar til å bli tatt i bruk som utviklingseiendom som beskrevet i
Delingsavtalen.

Bruksretten til og inntektene fra igangværende leie- eller festeforhold på Eiendommene og
Bygningene deles ikke ut, men beholdes av Selskapet i hele Rettighetsperioden, se nærmere
beskrivelse under punkt 3 nedenfor.

Partene er klar over at overføring av eiendomsretten til Eiendommene og Bygningene vil være en
justeringshendelse i henhold til merverdiavgiftsloven, og at denne overføringen kan utløse plikt til å
tilbakebetale fradragsført merverdiavgift dersom Eiendomsselskapet ikke kan overta justerings
forpliktelsen.

Gjennomføringen av delingen er en del av en større restrukturering. Dette er nærmere regulert i egen
Rammeavtale mellom Partene («Rammeavtalen»). Delingsavtalen her er et vedlegg til Ramme
avtalen.

2 BESLUTNING OM UTDELING OG NYSTIFTING

Fisjonen, med utdelingen og nystifting som beskrevet i Delingsavtalen, besluttes av representant
skapet i Selskapet etter forutgående behandling av saken og samtykke til stiftingen av Eiendoms
selskapet i den enkelte Parts kommunestyre.

3 FREMGANGSMÅTE

Partene er enige om å vedta utdeling av Eiendommene og Bygningene med de begrensninger som
følger av Delingsavtalen til Partene for at Partene simultant skal benytte de utdelte eiendelene som
tingsinnskudd ved stiftelsen av Eiendomsselskapet.

Utdelingen/Fisjonen skal skje etter følgende fremgangsmåte:

a) Vedtaki representantskapet

Representantskapet i Selskapet vedtar utdeling av Eiendommene med de tilhørende Bygningene i
henhold til foreslåtte vedtak i Delingsavtalens punkt 3.

For at Selskapet skal kunne vedta og gjennomføre utdelingen må Eiendommene som utdeles være
klart definert og hjemmelsforhold til grunnen være avklart i Vedlegg I til Delingsavtalen.

Delingsavtalen, og Rammeavtalen med tilhørende avtaler jf. punkt I, må være godkjent av
kommunestyret i den enkelte Part.
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Det er et vilkår for utdelingen at Selskapet skal opprettholde Havnevirksomheten (virksomheten på
og eksisterende inntekter fra Eiendommene og Bygningene i Rettighetsperioden), og det er ute
lukkende eiendomsretten til grunn og bygg og fremtidig anvendelse etter opphøret av Havne
virksomheten som deles ut til Partene og videre til Eiendomsselskapet.

b) Stiftelse av Eiendomsselskapet

Partene vedtar samtidig med vedtakelsen av utdelingen å opprette Eiendomsselskapet med
eiendomsretten til Eiendommene og Bygningene, som med de begrensninger som følger av
Delingsavtalen og representantskapets vedtak benyttes som tingsinnskudd ved stiftingen.

Styret i Eiendomsselskapet skal straks etter opprettelsen bekrefte skriftlig overfor Selskapet at
Eiendomsselskapet er kjent med Selskapets rettigheter og de begrensninger Eiendommene ble
overført med, og at disse rettighetene vil respekteres.

4 EIENDELER SOM SKAL DELES UT

4.1 Eiendommene

De eiendommene og landområdene som skal deles ut ved Fisjonen (og benyttes som tingsinnskudd
i Eiendomsselskapet) fremkommer av Vedlegg 1 til Delingsavtalen. Arealene som ikke er skilt ut i
egne gårds- og bruksnummer er tydelig tegnet inn på kartet inntatt i samme vedlegg, med klar
angivelse av arealets størrelse og plassering.

Arealene som overføres skal disponeres/forvaltes av Selskapet i hele Rettighetsperioden, se som
nærmere regulert i punkt 3.

Det skal klart fremgå i stiftelsesdokumentet for Eiendomsselskapet at Eiendommene og Bygningene
overføres med de rettighetsbegrensninger som følger av Delingsavtalen.

4.2 Festekontrakter

Selskapet beholder retten til alle inntekter i Rettighetsperioden fra festeforholdene som spesifisert i
Vedlegg 2 til Delingsavtalen («Festekontraktene»), og Selskapet beholder også alle tilhørende
forpliktelser knyttet til Festekontraktene i samme periode.

Rettighetene medfører ikke rett til å inngå nye festeavtaler eller forlenge Festekontraktene. Har
fester etter Festeavtalene rett til ensidig å forlenge festeavtalen, skal Selskapets rett til inntektene
forlenges tilsvarende, og retten først bortfalle når festeforholdet etter forlengelsesperioden er
opphørt.

Det skal inngås nødvendige avtaler for å sikre at inntektene fra Festekontrakten tilfaller Selskapet
på samme måte og omfang som både før og etter utdelingen/gjennomføringen av Delingsavtalen.
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Eiendomsselskapet skal ikke ved Fisjonen få rett til noen del av inntektene fra Festekontraktene og
skal medvirke til at inntektene uavkortet går til Selskapet i Rettighetsperioden.

4.3 Bygg på Eiendommene og leieavtaler

På Eiendommene står Bygningene som er nærmere opplistet i Vedlegg 3 til Delingsavtalen.
Eiendomsretten til Bygningene skal følge med Eiendommene over til Eiendomsselskapet. Selskapet
beholder bruksrett til Bygningene, med alle rettigheter til inntekter fra utleie, og utnyttelse, av
Bygningene i Rettighetsperioden, og alle tilhørende forpliktelser knyttet til leiekontrakter og bygget
i samme periode (herunder f.eks. vedlikeholdsplikt og plikt til å betale kommunale avgifter).

4.4 Leiekontrakter

Selskapet viderefører alle leiekontraktene som er inngått med brukere av Bygningene på det
tidspunktet Fisjonen vedtas, og beholder alle inntekter, rettigheter og plikter knyttet til disse.
Leieavtalene er angitt i Vedlegg 4 til Delingsavtalen.

Rettighetene medfører ikke rett til å inngå nye leieavtaler, avtale forlengelse av eksisterende
leieavtaler eller inngå nye avtaler om bruk som strekker seg utenfor Rettighetsperioden. Foreligger
det rett for en leietaker av Bygningene til ensidig å forlenge, skal retten til inntekten forlenges
tilsvarende og først bortfalle når festeforholdet etter forlengelsen er opphørt.

Eiendomsselskapet har etter forutgående dialog med Selskapet rett til å kreve at Selskapet
aksepterer at løpende feste- eller leieforhold bringes til opphør før feste/leietidens utløp, dersom de
aktuelle eiendommer skal benyttes til andre formål enn havnevirksomhet. Eiendomsselskapet har i
så fall ansvar for å forestå forhandlinger og nødvendige tiltak for å bringe feste/leieforholdet til
opphør, og å dekke alle kostnader forbundet med slik oppsigelse/avvikling, herunder eventuelle
erstatningskrav fra fester/leietaker.

I forbindelse med vedtakelsen av Fisjonen skal Selskapet inngå de nødvendige avtaler med
Eiendomsselskapet og eventuelt med de enkelte leietakere for å sikre at alle leieavtaler, med
tilhørende inntekter og forpliktelser, forblir i Selskapet ved gjennomføringen av Fisjonen.

5 VARIGHET RETTIGHETER

5.1 Rettighetenes varighet

Rettighetene som Selskapet beholder i Eiendommene og til Bygningene, jf. løpende leie- og
festeavtaler, vil være tidsbegrenset til Rettighetsperioden og opphører umiddelbart og uten varsel ved
utløpet av Rettighetsperioden.
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5.2 Gjennomføring av opphør av rettigheter

Ved Rettighetsperiodens opphør skal Selskapet senest innen 4 uker sende en erklæring til
Eiendomsselskapet hvor retten til å benytte Eiendommene og Bygningene erkjennes å være bortfalt
og overføres til Eiendomsselskapet uten ytterligere vederlag.

Eiendomsselskapet har ansvaret for, og skal bære kostnadene ved, eventuell rivning og/eller andre
tilpasninger som må gjøres for å utnytte Eiendommene til nye formål, og som etter avtale eller lov
ikke er festere/leietakeres ansvar å bekoste.

6 SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER

Utdeling av midler til deltakerne må vedtas av representantskapet i Selskapet etter styrets
innstilling, og innenfor havne- og farvannslovens rammer.

Forslag til vedtak:

[Trondheim Havn vedtar utdeling av havnens midler til eierne med slikt omfang og på slike vilkår
som fremgår av Rammeavtalen.

Trondheim Havn overdrar med dette eiendomsretten til følgende eiendommer til eierkommunene
xxx (Eiendommene). Trondheim Havn beholder full bruksrett til alle eiendommer med påstående
bygningsmasse. Dette innebærer at Trondheim Havn beholder ansvar og rettigheter knyttet til
eksisterende feste- og leieforhold på Eiendommene, og alle inntekter fra Eiendommene. Denne
bruksretten skal bestå fram til et av følgende forhold inntrer:

a) Den enkelte Eiendommen eller Bygningen reguleres om til annet formål enn havne
virksomhet, forutsatt at det ikke fortsatt hefter bindende festeforhold på den aktuelle
eiendommen;

b) Gjeldende leie- eller festeforhold på den enkelte Eiendommen eller Bygningen løper ut eller
avvikles; eller

c) Selskapet har meddelt at Havnevirksomheten på den enkelte Eiendommen er opphørt og
Eiendommen er klar til å bli tatt i bruk som utviklingseiendom som beskrevet i
Delingsavtalen.

Bruksretten vil etter dette ha ulik varighet for ulike deler av Eiendommene.

Deltagerne skal benytte Eiendommene som tingsinnskudd ved stifting av et nytt interkommunalt
selskap som skal eie Eiendommene.

Det nystiftede eiendomsselskapet overtar alle eier- og bruksrettigheter for deler av Eiendommene
etter hvert som ett av punktene a) - c) over er oppfylt for arealene. Alle rettigheter og plikter knyttet
til endelig avvikling av feste- og eller leieforhold hører til Eiendomsselskapet.
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Det nye interkommunale selskapet overtar eiendommene med slike begrensninger som følger av
Rammeavtalen med vedlegget Delingsavtalen.}

7 STIFTELSE A V EIENDOMSSELSKAPET

Samtidig som representantskapet i Selskapet fatter vedtak om utdeling av Eiendommene, jf. punkt
2, skal Partene stifte et interkommunalt eiendomsselskap hvor eiendomsretten til Eiendommene
benyttes som tingsinnskudd ved stiftingen.

Det nystiftede interkommunale selskapet skal eies av Partene i samme forhold som i Selskapet, og
selskapsavtalen anses vedtatt når Partene har godkjent Delingsavtalen.

Selskapet stiftes ved at kommunestyret i den enkelte Part vedtar og signerer selskapsavtalen som er
inntatt som Vedlegg 2 til Rammeavtalen.

Som vederlag for å benytte Eiendommene som tingsinnskudd i Eiendomsselskapet mottar Partene
eierandeler i Eiendomsselskapet som forutsatt i Rammeavtalen.

8 FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRINGEN

8.1 Godkjenning av Delingsavtalen

Beslutning om å godkjenne fisjonen vedtas i representantskapet i Selskapet så snart som praktisk
mulig etter at Delingsavtalen er godkjent av den enkelte Parts kommunestyre.

8.2 Vedtak om utdeling

Delingsavtalen kan ikke iverksettes før representantskapet i Selskapet har fattet vedtak om utdeling
i samsvar med Rammeavtalen og Delingsavtalen. Dersom ikke representantskapet fatter slikt
positivt vedtak, faller Delingsavtalen bort.

8.3 Vedtagelse av stiftelsesdokumentet for Eiendomsselskapet

Gjennomføring av Delingsavtalen forutsetter at kommunestyret i den enkelte Part har godkjent
selskapsavtalen for Trondheim Havn Eiendom IKS, herunder forpliktelsen til å skyte inn den
enkelte Parts andel av Eiendommene som skal utdeles i henhold til Delingsavtalen.
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9 FULLMAKT TIL ENDRING

Styret i Selskapet kan etter representantskapets godkjennelse av Delingsavtalen på vegne av
representantskapet gjennomføre eventuelle mindre tilpasninger og endringer i Delingsavtalen som
finnes nødvendige for gjennomføring av Fisjonen.

10 BRUDD PÅ FORUTSETNINGER FOR DELINGSA VT ALEN

Oppfylles ikke forutsetningene i punkt 8, bortfaller Delingsavtalen.

11 VEDLEGG

Som vedlegg til (og som en integrert del av) Delingsavtalen følger:

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Kart og liste over Eiendommene
Oversikt over Festekontraktene
Oversikt over Bygningene
Oversikt over Leiekontraktene

12 UNDERSKRIFT

Avtalen er undertegnet i 13 eksemplarer, ett til hver av Partene.

***

[Underskrifter følger på de to neste sideneJ



Side 9 av 10

For Trondheim kommune For Frosta kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Frøya kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Malvik kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Levanger kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Orkland kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato: Dato:
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For Namsos kommune For Skaun kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver: Navn med blokkbokstaver:

Dato: Dato:

For Indre Fosen kommune For Steinkjer kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver: Navn med blokkbokstaver:

Dato: Dato:

For Verdal kommune For Stjørdal kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver: Navn med blokkbokstaver:

Dato: Dato:

For Inderøy kommune

Underskrift: .

Navn med blokkbokstaver:

Dato:



Vedlegg 1 til Delingsavtalen

KART MED OVERSIKT OVER EIENDOMMENE
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Vedlegg 2 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER FESTEKONTRAKTENE

Følgende festeforhold og inntektene fra dem skal beholdes av Selskapet:

Gnr. bnr. f.nr- - - -- - - - - -

Gnr. bnr. f.nr
- - - -- - - - - -

Gnr. bnr. f.nr- - - -- - - - - -

Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til inntekter og utnyttelse fra festeforholdene i
Rettighetsperioden og beholder også alle tilhørende forpliktelser.



Vedlegg 3 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER BYGNINGENE

På ovennevnte eiendommer står følgende bygg, som Selskapet skal beholde bruksretten til ved
utdelingen:

Bygg med adresse _

Bygg med adresse _

Bygg med adresse _

Bygg med adresse _

Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til inntekter og utnyttelse fra Byggene i Rettighets
perioden og beholder også alle tilhørende forpliktelser.



Vedlegg 4 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER LEIEKONTRAKTENE

Inntektene fra følgende leiekontrakter som er inngått med leietakere for bruk av bygg på
Eiendommene skal beholdes av Selskapet:

Eiendomsadresse: Leietaker: Leieperiode utløper: _

Eiendomsadresse: Leietaker: Leieperiode utløper: _

Eiendomsadresse: Leietaker: Leieperiode utløper: _

Selskapet forbeholder seg rettighetene til leiekontraktene og inntektsstrømmene fra disse. Det skal
inngås nødvendige avtaler for å sikre at inntektene fra utleien tilfaller Selskapet på samme måte og
omfang både før og etter utdelingen/gjennomføringen av Delingsavtalen.



 

 

STIFTELSESDOKUMENT  
FOR  

TRONDHEIM HAVN EIENDOM IKS 

 
 
Trondheim Havn Eiendom IKS stiftes ved underskrift på selskapsavtalen og dette dokumentet av 
følgende deltakere: 
 

- Trondheim kommune, org.nr. 942 110 464, Munkegata 1, 7013 Trondheim.  
- Frosta kommune, org.nr. 944 482 253, Fånesvegen 1, 7633 Frosta.  
- Frøya kommune, org.nr. 964 982 597, Herredshuset, 7260 Sistranda.  
- Levanger kommune, org.nr. 938 587 051, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger.  
- Malvik kommune, org.nr. 971 035 560, Torggata 7, 7550 Hommelvik.  
- Namsos kommune, org.nr. 942 875 967, Abel Meyers gate 12, 7800 Namsos.  
- Orkland kommune, org.nr. 921 233 418, Allfarveien 5, 7300 Orkanger.  
- Skaun kommune, org.nr. 939 865 942, Rådhusvegen 10, 7353 Børsa.  
- Indre Fosen kommune, org.nr. 944 305 483, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.   
- Steinkjer kommune, org.nr. 840 029 212, Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer.   
- Stjørdal kommune, org.nr. 939 958 851, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal.  
- Verdal kommune, org.nr. 938 587 418, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal.  
- Inderøy kommune, org.nr. 997 391 853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.  

 
Følgende er besluttet ved stiftelsen: 
 

1 Selskapsavtalen 

Selskapsavtalen for Trondheim Havn Eiendom IKS er underskrevet av deltakerne og vedlegges 
stiftelsesdokumentet som Bilag 1. 
 

2 Betaling av innskudd 

Deltakerne skal overføre sine ideelle eierandeler til de eiendommene med tilhørende bygningsmasse 
i Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune som er listet opp i Bilag 1 til Selskaps-
avtalen, med de begrensningene som følger av delingsavtale av i dag for deling av virksomheten i 
Trondheim Havn IKS, som tingsinnskudd til Trondheim Havn Eiendom IKS, jf Selskapsavtalen 
punkt 1–4. Dette anses gjort ved undertegning av dette stiftelsesdokumentet.  
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3 Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet 

Samtlige kostnader knyttet til stiftelsen av selskapet, dvs registreringsgebyret til Foretaksregisteret, 
dekkes av selskapet. 
 

4 Valg av representantskap 

Til representantskap ble valgt: 
 

Kommune Medlem Vara 

Orkland kommune Oddbjørn Bang, leder  

Levanger kommune Anita Ravlo Sand, nestleder 
Nina Bakken Bye 
Valborg Sund 
Oddny Estenstad 

Trondheim kommune Rita Ottervik 
Karianne Tung 
Alf Steinar Tømmervold 
Amund Losen Moholt 

Trondheim kommune Silje Naper Salomonsen 
Ingrid Marie Sylte Isachsen 
Ottar Michalsen 
Mona Berger 

Trondheim kommune Ola Lund Renolen 
Line Ingebrigtsen Fjørstad 
Aurora Meland Winger 
Tore Dyrendahl 

Trondheim kommune Marte Løvik 
Jarle MArtin Gundersen 
Ann Karin Larssen 
Vegard Frøseth Fenes 

Trondheim kommune Ingrid Skjøtskift 
Trygve Bragstad 
Christianne Bauch-Larssen 
Michael Momyr 

Trondheim kommune Elin Marie Andreassen 
Johan Nordbøe 
Bjørn Emil Nesset 
Knut Røe 

Trondheim kommune Erling Moe 
Svein Otto Nilsen 
Magne Mæhre 
Lucie Kathrine Sunde-Eidem 

Verdal kommune Anne Grete Valbekmo Pål Sverre Fikse 
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Stjørdal kommune Ivar Vigdenes 
Rolf C. Berg 
Ole H. Sandvik 
Veronica Drivstuen 

Frøya kommune Kristin Furunes Strømskag 
Knut Arne Strømøy 
Aleksander Søreng 
Camilla Jensen 

Steinkjer kommune Anne Berit Lein 

Øystein Bjørnes 
Line Hammer 
Gjertrud Holand 
Bjørn Ludvig Bergsmo 
Odd Vidar Vandbakk 

Malvik kommune Trond Hoseth 
Terje Hansen 
Ole Herman Sveian 
Hans Petter Meisler 

Indre Fosen Bjørnar Buhaug 
Benjamin Schei 
Vegard Heide 
Mona Foss 

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke Bjørn Hammer 

Frosta kommune Frode Revhaug 

Kari Ydsti Presthus 
Frode Olsen 
Linn Beate Skogholt 
Trine Haug 

Namsos kommune Kjersti Tommelstad 
Arnihold Holstad 
Steinar Lyngstad 
Tom Prytz 

Inderøy kommune Ida Stuberg 
Petter Vesterås 
Terje Bekkevold 
Trude Hoff 

Observatører med møte- og talerett 

Trøndelag fylkeskommune Hallgeis Grøntvedt Terje Søvik 

Trøndelag fylkeskommune Bjørn Iversen Hanne Feragen 

 

5 Valg av styre 

Til styre ble valgt: 
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Roar Arntzen Styrets leder 
Monica Haftorn Iversen  Nestleder styre 
Birgit Thorsen  Styremedlem 
Gunn Iren Berg Svendsen  Styremedlem 
Knut Gunnar Knutsen  Styremedlem 
Siv Tove Aune  Styremedlem 
Svein Eggen  Styremedlem 
Trygve Berdal  Styremedlem 
Anne-Lise Nicholaisen  Varamedlem 
Eva Annie Svendsen  Varamedlem 
Gisle Tronstad  Varamedlem 
Ingrid Juberg Moe  Varamedlem 
Ingvar Helge Lorentzen  Varamedlem 
Monica Lorentzen Dahlø  Varamedlem 
Ole Johan Svorkdal  Varamedlem 
Vegar Johansen  Varamedlem 

 

6 Valg av revisor 

Selskapet velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som revisor.  
 
 
 

*** 
 
 

 

For Trondheim kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

For Frosta kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 
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For Frøya kommune 

  

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Levanger kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Malvik kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Orkland kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Namsos kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

For Skaun kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Indre Fosen kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

 

For Steinkjer kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 
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For Verdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

For Stjørdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
 
Dato: 

For Inderøy kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  
Navn med blokkbokstaver:  
Dato: 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

SELSKAPSAVTALE 

FOR TRONDHEIM HAVN EIENDOM IKS 
 
 

1 ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTERSelskapets organisasjonsform og deltakere 

Trondheim Havn Eiendom IKS («Eiendomsselskapet» eller «Eiendom IKS») er et 

interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper av 

29.01.1999 nr. 6. 
 

Selskapets deltakere er kommunene Orkland, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, 
Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Indre Fosen, Frøya, Namsos og Skaun. 
 

1.2 Formål 

Eiendomsselskapet har som formål å inneha eiendomsretten til Eiendommene og 

Bygningene beskrevet i Selskapsavtalen punkt 1-4.  
 

1.3 Hovedkontor 

Eiendomsselskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.  
 

1.4 Deltakernes innskuddsplikt 

Ved etablering overfører deltakerkommunene som tingsinnskudd eiendomsretten til 
nærmere angitte eiendommer i Nyhavna og Vestre Kanalhavn («Eiendommene») samt 
tilhørende bygningsmasse («Bygningene») til Eiendomsselskapet, med de begrensninger 

som følger av Delingsavtalen inngått samme dato som denne Selskapsavtalen.  

 

De Eiendommene og Bygningene som overføres til Eiendomsselskapet fremkommer av 

Bilag 1 til Selskapsavtalen.  

 

1.5 Rettslig status 

Selskapet er et eget rettssubjekt. 
 

1.6 Deltakernes eierandel og ansvar 

Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved 

sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik: 

 
Orkland kommune 4,16% 

Trondheim kommune 76,26% 
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Malvik kommune 0,01% 

Stjørdal kommune 1,83% 

Levanger kommune 5,29% 

Verdal kommune 8,00% 

Steinkjer kommune 2,07% 

Indre Fosen kommune 0,30% 

Frosta kommune 0,01% 

Inderøy kommune 0,01% 

Frøya kommune 0,09% 

Namsos kommune 1,96% 

Skaun kommune 0,01% 

 

Minste andel er satt til 0,01 %. 
 
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel. 
 

2 REPRESENTANTSKAP 

2.1 Oppnevning og sammensetning 

Representantskapet skal ha flg. sammensetning: 

 
Orkland kommune 1 representant m/vara 
Trondheim kommune 8 representanter m/vara 
Stjørdal kommune 1 representant m/vara 

Levanger kommune 1 representant m/vara 

Verdal kommune 1 representant m/vara 

Steinkjer kommune 1 representant m/vara 

Malvik kommune 1 representant m/vara 

Indre Fosen kommune 1 representant m/vara 

Frosta kommune 1 representant m/vara 

Inderøy kommune 1 representant m/vara 

Frøya kommune 1 representant m/vara 

Namsos kommune 1 representant m/vara 

Skaun kommune 1 representant m/vara 

Observatører med møte- og talerett: 
  

Trøndelag fylkeskommune 2 representanter m/vara 

 
De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer, mens 

fylkeskommunens representanter oppnevnes av fylkestinget. 
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2.2 Representantskapets saksbehandling 

Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av 

stemmene. 
 
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke kreves 

2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8. 
 
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til. 

 

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for 
behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal behandles av 

representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. 

Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, 
revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer 
krever det for behandling av en bestemt angitt sak. 

 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal 
inneholde sakliste. 
 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller 

hvor dette er påtrengende nødvendig. 

 

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. 
 

I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av 
stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre personer som 

utpekes av representantskapet. 

 

Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på representantskapets 
møter. 
 

2.3 Representantskapets oppgaver og myndighet 

Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som er 
selskapets øverste myndighet. 
 

Representantskapets oppgave og myndighet omfatter: 
 
1 Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning 

2 Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan 

3 Velge styre med leder og nestleder 

4 Velge revisor 

5 Velge leder og medlemmer til valgkomite 

6 Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor 

7 Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger av 

selskapsavtalens pkt 6-3 
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8 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, 

vedtatte beslutninger  

9 Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal 

behandles av representantskapet 

10 Behandle andre saker som legges frem av styret 

11 Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større 
kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning for 
selskapet eller en eller flere av deltakerne 

 
Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet skal det oppnevnes en valgkomite på 3 

personer. Representantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen. 
 

3 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING 

3.1 Sammensetning 

Til å lede Eiendomsselskapets virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 

medlemmer. Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk 
spredning. Varamedlemmer skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha 
anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer. 

 
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av 
Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. Eiendoms-

selskapets daglige leder har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett. 

 
Styrets funksjonstid er to år. 

 

3.2 Styrets saksbehandling 

Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen skal normalt skje skriftlig 
med et varsel på fem dager og inneholde saksliste. 

 

Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. Medlem av styre 
og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøtet 

ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder. 
 
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har styrets 

leder dobbeltstemme. 
 

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved uenighet om styrets beslutning kan 
styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. 
 

3.3 Styrets myndighet 

Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende 
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organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å utarbeide selskapets 

strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre skal styret påse at 

virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Videre skal 
styret sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende 

kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
 
Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Styret skal videre: 
 

1 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med selskapsavtalen og 
vedtatte beslutninger. 

2 Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe 
beslutninger om plassering av kapitalen. 

3 Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre 
betingelser samt instruks for daglig leder. 

 

4 DAGLIG LEDER 

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og som skal 

følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 
 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller 

av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte 
sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets beslutning ikke kan avventes 
uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. 

 

Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse med 

gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av overordnet 
myndighet. 

 
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til Eiendomsselskapets 

øvrige ansatte. 

 

5 REPRESENTASJON 

Styrets leder og daglige leder tegner Eiendomsselskapet hver for seg. 
Daglig leder representerer Eiendomsselskapet utad i saker som faller inn under dennes 
myndighet.  
 

6 ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK  

6.1 Budsjett og økonomiplan 

Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av virksomheten og 
det forventede økonomiske resultat av driften. Det skal videre utarbeides en rullerende 
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økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår. 

 

6.2 Regnskap 

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven. 
 

6.3 Lån 

Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 
innenfor en samlet ramme på kr. 500 000 000,- Opptak av lån til investering i eiendommer 

i overensstemmelse med økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret. 
 

6.4 Garanti 

Eiendomsselskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for 

andres økonomiske forpliktelser. 

 

7 SALG AV EIENDOM 

Eiendomsselskapet kan ikke selge hele eller deler av Eiendommene og/eller Bygningene 

uten samtykke fra Trondheim kommune. 
 

Dersom Eiendomsselskapet selger hele eller deler av Eiendommene og/eller Bygningene, 

skal Trondheim kommune ha forkjøpsrett. Varsel om slik forkjøpsrett skal gis til 

kommunen innen 1 uke etter at bindende kontrakt er inngått og anvendelse av 
forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 måned etter at varsel er mottatt. 
 

8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål, 
hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, 

eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og hvor mange den enkelte 

kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret og 
krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere. 

 
Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall. 
 

9 INNTREDEN I SELSKAPET 

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale legges 
til grunn. 

 

Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og overføring 
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av innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4. 

 

Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens innskudd i 
forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom partene. 
 

Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode og 
prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av Eiendomsselskapet. 
 

Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever 

tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8. 
 

10 UTTREDEN AV SELSKAPET 

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen. 

 
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens inntreden i 
selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel. 

 

Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi, 
“utløsningsbeløpet”, dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av det 

innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i 
konsumprisindeksen. 

 

Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de 

eiendeler som tas ut. 
 

Dersom verdien av naturaluttaket overstiger utløsningsbeløpet, skal den uttredende 
kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal 

selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av naturaluttaket er 

lavere enn utløsningsbeløpet. 

 
Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og 
prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av Eiendomsselskapet. 

 

11 UTELUKKELSE 

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de 
øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra 

selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske 
oppgjør være som ved uttreden. 
 

12 OPPLØSNING OG AVVIKLING 

Vedtak om oppløsning av Eiendomsselskapet krever enstemmighet i representantskapet. 
 

Oppløsning av Eiendomsselskapet må godkjennes av Kommunal- og regional-
departementet. Dersom departementet godkjenner oppløsning av Eiendomsselskapet, kan 
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departementet gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen. 

 

Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte 
kommune har brakt inn i selskapet. 
 

Om ikke representantskapet enstemmig beslutter noe annet, har Trondheim kommune 
rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i kommunen og 
forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved vederlag eller etter nærmere 

avtale. 

 
Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved 
etableringen av Eiendomsselskapet. 
 

Dersom departementet samtykker i oppløsning av Eiendomsselskapet, oppnevner 

representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg av 
medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at 

departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære 
styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en 
oppsigelsestid som representantskapet fastsetter. 
 

13 TVISTER    

Tvist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres 

ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004. 

 

14 IKRAFTTREDELSE 

Denne selskapsavtale trer i kraft […] med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2021 etter 

likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner. 
 

 

[Underskrifter følger på de to neste sidene] 
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For Trondheim kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Frosta kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

 

For Frøya kommune 

  

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Levanger kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Malvik kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Orkland kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Namsos kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Skaun kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 
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For Indre Fosen kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Steinkjer kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Verdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

 

For Stjørdal kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

 

Dato: 

For Inderøy kommune 

 

Underskrift:  …………………………………  

Navn med blokkbokstaver:  

Dato: 

 

 

 

 

 



STIFTELSESDOKUMENT

FOR

TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS

Selskapet stiftes som følger:

1 Selskapetsvedtekter

Selskapets vedtekter skal lyde:

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Trondheim Havn Eiendom AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere
havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal baseres på
forretningsmessige prinsipper.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 10000000 fordelt på 6700 A-aksjer og 3 300 B-aksjer. Hver aksje
skal lyde på kr 1 000.

For aksjeklassene gjelder særlige regler om

a) rett til utbytte og andre utdelinger (jf § 6);

b) valg av styremedlemmer (jf § 7 første ledd); samt
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c) flertallskrav ved enkelte beslutninger i generalforsamling og styret (jf § 7 femte ledd
og § 8).

For øvrig gir A-aksjer og B-aksjer like rettigheter i selskapet.

§ 5 Aksjenesomsettelighet

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes som sikkerhet for noe
annet forhold som gjelder aksjeeierne, uten samtykke fra generalforsamlingen.

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

§ 6 Utbytte og andre utdelinger

Retten til utbytte og andre utdelinger skal skjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like
mye som A-aksjene samlet.

§ 7 Styret

Selskapet skal ha et styre bestående av seks personer, hvorav ettskal velges av A-aksjeneog
ettskal velges av B-aksjene. De øvrige fire velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall etter innstilling fra en valgkomité.

Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Styret er kun beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er tilstede.

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.

Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmetvalgt av A-aksjene og
styremedlemmetvalgt av B-aksjene:

a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder; og

b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper.
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§ 8 Generalforsamling

Aksjelovens flertallskrav gjelder for generalforsamlingens beslutninger med følgende
unntak:

a) For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene
kreves det flertallsom for vedtektsendringerblant både A-aksjene og B-aksjene.

b) For beslutninger i saker som nevnt i § 7 femte leddkreves alminnelig flertall blant
både A-aksjene og B-aksjene.

§ 9 Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to
styremedlemmer i fellesskap.

2 Stifter, aksjefordelingog aksjeinnskudd

Trondheim Havn Eiendom AS stiftes avfølgende stiftere:

- Trondheim kommune, org.nr. 942110 464, Munkegata 1, 7013 Trondheim.
- Frosta kommune, org.nr. 944482 253, Fånesvegen 1, 7633 Frosta.
- Frøya kommune, org.nr. 964982597, Herredshuset, 7260 Sistranda.
- Levanger kommune, org.nr. 938 587051, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger.
- Malvik kommune, org.nr. 971 035 560, Torggata 7, 7550 Hommelvik.
- Namsos kommune, org.nr. 942875 967, Abel Meyers gate 12, 7800 Namsos.
- Orkland kommune, org.nr. 921 233 418, Allfarveien 5, 7300 Orkanger.
- Skaun kommune, org.nr. 939865 942, Rådhusvegen 10, 7353 Børsa.
- Indre Fosen kommune, org.nr. 944305 483, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.
- Steinkjer kommune, org.nr. 840029212, Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer.
- Stjørdal kommune, org.nr. 939958 851, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal.
- Verdal kommune, org.nr. 938 587418, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal.
- Inderøy kommune, org.nr. 997391 853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

Ved undertegning av dette stiftelsesdokument tegner stifterne aksjer i selskapet som følger:

- Trondheim kommune tegner 6700 A-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000,
samlet tegningsbeløp kr 6700000

- Orkland kommune tegner 416 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 416 000

- Trondheim kommune tegner 926 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 926 000
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- Malvik kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000

- Stjørdal kommune tegner 183 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 183 000

- Levanger kommune tegner 529 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 529 000

- Verdal kommune tegner 800 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 800 000

- Steinkjer kommune tegner 207 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 207 000

- Indre Fosen kommune tegner 30 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 30 000

- Frosta kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000 1

- Inderøy kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000

- Frøya kommune tegner 9 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 9 000

- Namsos kommune tegner 196 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 196 000

- Skaun kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000

Stifternes aksjeinnskudd skjer som tingsinnskudd ved at stifterne ved tegningen overfører sine
ideelle eierandeler til de eiendommenemedtilhørende bygningsmassei Nyhavna og Vestre
Kanalhavn i Trondheim kommune som er listet opp i Bilag 1 til dette stiftelsesdokumentet, med de
begrensningene som følger av delingsavtale inngått […] for deling av virksomheten i Trondheim
Havn IKS. Delingsavtalen følger som Bilag 2 og redegjørelse i henhold til aksjeloven § 2-6 følger
som Bilag 3 til dette stiftelsesdokumentet.

Samtlige kostnader knyttet til stiftelsen av selskapet, dvs registreringsgebyret til Foretaksregisteret,
dekkes av selskapet.

3 Styre

Selskapet skal ha følgende styre:

1. […], styreleder
2. […]
3. […]
4. […]
5. […]
6. […]
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4 Revisor

BDO AS, org.nr. 993 606650, velges til revisor.

* * *

For Trondheim kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Frosta kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Frøya kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Levanger kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Malvik kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Orkland kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:
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For Namsos kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Skaun kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Indre Fosen kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Steinkjer kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Verdal kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Stjørdal kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

For Inderøy kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:
Dato:



 

 
 
 

 

VEDTEKTER FOR TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS 
 

Fastsatt [dato] 2020 
 
 

§ 1 Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Trondheim Havn Eiendom AS.   

 

§ 2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.  

 

§ 3 Formål 

Selskapets formål er å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere 
havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal baseres på 
forretningsmessige prinsipper. 

 

§ 4 Aksjekapital 

Aksjekapitalen er kr 10 000 000 fordelt på 6 700 A-aksjer og 3 300 B-aksjer. Hver aksje skal 
lyde på kr 1 000.  

For aksjeklassene gjelder særlige regler om  

a) rett til utbytte og andre utdelinger (jf § 6);  

b) valg av styremedlemmer (jf § 7 første ledd); samt 

c) flertallskrav ved enkelte beslutninger i generalforsamling og styret (jf § 7 femte ledd 
og § 8). 

For øvrig gir A-aksjer og B-aksjer like rettigheter i selskapet.  

 

§ 5 Aksjenes omsettelighet 

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes som sikkerhet for noe annet 
forhold som gjelder aksjeeierne, uten samtykke fra generalforsamlingen. 

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke. 
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§ 6 Utbytte og andre utdelinger

Retten til utbytte og andre utdelinger skalskjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like mye
som A-aksjene samlet.

§ 7 Styret

Selskapet skal ha et styre bestående av seks personer, hvorav ettskal velges av A-aksjeneog
ettskal velges av B-aksjene. De øvrige fire velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall etter innstilling fra en valgkomité.

Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Styret er kun beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er tilstede.

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.

Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmetvalgt av A-aksjene og
styremedlemmetvalgt av B-aksjene:

a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder; og

b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper.

§ 8 Generalforsamling

Aksjelovens flertallskrav gjelder for generalforsamlingens beslutninger med følgende unntak:

a) For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene
kreves det flertallsom for vedtektsendringerblant både A-aksjene og B-aksjene.

b) For beslutninger i saker som nevnt i § 7 femte leddkreves alminnelig flertall blant
både A-aksjene og B-aksjene.

§ 9 Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to
styremedlemmer i fellesskap.



 

 
 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

AKSJEEIERAVTALE 

______________________________________________________________________ 

 

 

mellom 

 

TRONDHEIM KOMMUNE 

(org nr 942 110 464) 

(«TK») 

 

og 

 

TRONDHEIM HAVN IKS 

(org nr 945 510 552) 

(«TH») 

 

 

vedrørende deres rettigheter og plikter som aksjeeiere i  

 

 

TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS 

(org nr [•]) 

(«Selskapet») 

 
  



 

 
 
 

1. BAKGRUNN 

Selskapet er etablert for å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av eiendommene 
på Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune («Eiendommene»). Eiendommene 
består av grunnareal med flere ulike gårds- og bruksnummer. 

Denne avtalen («Aksjeeieravtalen») regulerer det fremtidige samarbeidet mellom Aksje-
eierne som aksjeeiere i Selskapet. Aksjeeieravtalen utgjør en del av et mer omfattende avtale-
verk («Avtaleverket») inngått i forbindelse med utskillelsen av Eiendommene. Avtaleverket 
inkluderer også avtaler mellom deltakerkommunene i Trondheim Havn IKS 
(«Kommunene»), og mellom TH og Selskapet.   

Ved inngåelsen av denne Aksjeeieravtalen er det enighet mellom Partene om at det skal være 
to aksjeklasser i Selskapet, og at TK skal eie 6 700 A-aksjer i Selskapet, tilsvarende 67 % av 
det totale antallet aksjer i Selskapet, mens TH skal eie 3 300 B-aksjer i Selskapet, tilsvarende 
33 % det totale antallet aksjer i Selskapet. 

Aksjeeierne forplikter seg til å stemme slik i Selskapets organer at bestemmelsene og 
intensjonen i denne Aksjeeieravtalen overholdes. Partene forplikter seg til å påse at deres 
representanter i generalforsamling følger avtalens bestemmelser, samt at selskapets styrende 
organer opptrer i samsvar med avtalen. Partene er forpliktet til å medvirke til at selskapets 
styrende organer fatter vedtak slik at avtalens intensjoner gjennomføres. I den utstrekning et 
styremedlem ikke overholder dette, plikter partene å erstatte vedkommende. 

I den utstrekning ikke annet følger av avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende norske 
aksjelovgivning. I tilfelle motstrid mellom avtalen, selskapets vedtekter, lover eller forskrifter, 
skal bestemmelsene i avtalen ha forrang i forholdet mellom partene. 

 

2. VEDTEKTER 

Aksjeeierne er enige om at Selskapets vedtekter ved inngåelsen av Aksjeeieravtalen skal være 
som angitt i Vedlegg 1.  

 

3. SELSKAPETS VIDERE UTVIKLING 

3.1. Hovedprinsipper og siktemål for Selskapets drift 

Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal 
utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av området 
med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal balansere TH 
sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å finansiere 
Selskapets arbeid med å realisere bydelen. 
 
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus 
på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet, 



 

 
 
 

klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og 
bygningsloven. 
 

3.2. Utbytte og uttak 

Retten til utbytte og andre utdelinger skal skjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like mye 
som A-aksjene samlet.  

Partene er enige om at det ikke er ønskelig å bygge opp kapital i Selskapet, og at Selskapet 
hvert år skal utbetale så mye utbytte som styret finner forsvarlig innenfor aksjelovens grenser. 
Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og 
likviditet i forhold til selskapets siktemål, jf. aksjeloven § 3–4 og punkt 3.1 i avtalen her. 

 

3.3. Spesifisering av eiendommer som utdeles til Selskapet fra Trondheim Havn IKS 

3.3.1 Oversikt over eiendommene 

En oversikt over eiendommer som er delt ut fra Trondheim Havn IKS og senere lagt inn som 
aksjekapital i Selskapet er gitt i Delingsavtalen, inntatt som Vedlegg 2 til denne 
Aksjeeieravtalen. 

 

3.3.2 Spesielt om framtidig forvaltning og eierskap av områder ved Trondheim Maritime 
Senter 

Trondheim Maritime Senter («TMS») med tilliggende arealer og havnas egne verksteder skal 
behandles som følger og iht skisses som følger som Vedlegg 3 til denne Aksjeeieravtalen. 

Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og eies ikke av 
Selskapet.  TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner antikvariske hensyn 
som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og vil søke å ivareta publikums 
behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Virksomheten må også være forenlig med fremtidig 
boligutvikling på nærliggende områder. TK har opsjon til å kreve at TMS Øst 2 overdras uten 
vederlag fra TH til Selskapet etter 15 år for bruk til idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 
overdras, skal det hensynta en parkeringsløsning som ivaretar parkeringsbehovet for 
Trondheim Maritime Senter AS og TH.  

Arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte illustrasjon som Dora, eies av 
Selskapet. Arealene skal disponeres / forvaltes av TH i henhold til Delingsavtalens vilkår 
frem til det tidspunkt TK ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/ 
kulturformål. Arealene skal deretter erverves av TK til markedspris. Dersom kommunen i 
fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken skal inngå i den maritime klyngen på TMS-
området, skal eiendomsretten til nevnte arealer tilbakeføres kostnadsfritt til TH, som vil stå 
for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i dag.  

TMS-bygget med tilhørende grunn eies av Trondheim Maritime Senter AS og omfattes ikke 
av denne Aksjeeieravtalen.   



 

 
 
 

 

4. GENERALFORSAMLING 

4.1. Generelt 

Partenes samarbeid som aksjeeiere i Selskapet skal utøves ved at partene deltar i Selskapets 
generalforsamlinger. 

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 1.7. hvert år. 

 

4.2. Generalforsamlingsmøter 

Partene skal gjøre sitt ytterste for å være representert på enhver generalforsamling i Selskapet. 

Dersom ikke begge aksjeeiere er representert på en lovlig innkalt generalforsamling senest 30 
minutter fra det tidspunktet generalforsamlingen skulle starte, skal møtet stoppes og det skal 
avholdes et nytt møte 14 dager senere på samme sted og til samme tid. Den aksjeeieren som 
ikke er til stede skal få skriftlig varsel om det nye møtet.  

Den påfølgende generalforsamlingen kan avholdes og gjennomføres selv om ikke begge 
aksjeeiere er representert, forutsatt at lovens vilkår for avholdelse av generalforsamling er 
oppfylt.  

 

4.3. Flertallskrav 

Aksjelovens flertallskrav gjelder med de endringer som fremgår av dette punkt. 

For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene kreves 
det flertall som for vedtektsendringer blant både A-aksjene og B-aksjene. 

For beslutninger i saker som nevnt i punkt 5.4 annet ledd nedenfor kreves alminnelig flertall 
blant både A-aksjene og B-aksjene. 

 

5. STYRE 

5.1. Generelt 

Styrets arbeid skal organiseres i henhold til den til enhver tid gjeldende styreinstruks, som 
fastsettes av generalforsamlingen. Styreinstruksen som skal gjelde ved Aksjeeieravtalens 
ikrafttredelse er vedlagt som Vedlegg 4. 

 



 

 
 
 

5.2. Styresammensetning 

Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges 
styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og 
særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige 
prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 
ovenfor. 

Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og 
styreleder i TH, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og B-aksjene har rett til å 
utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig 
flertall. 

 

5.3. Møter 

Styret skal møtes minimum 6 ganger. Senest innen utløp av et kalenderår skal datoene for 
regulære styremøter det påfølgende år fastsettes.  

Alle kostnader forbundet med styremøtedeltakelser og styrehonorarer skal dekkes av 
selskapet.  

 

5.4. Flertallskrav 

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.  

Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmet valgt av A-aksjene og 
styremedlemmet valgt av B-aksjene:  

a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder; 

b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper. 

 

5.5. Signatur 

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to styre-
medlemmer i fellesskap. Partene er enige om å ta inn i styreinstruksen en bestemmelse om at 
sistnevnte alternativ bare skal benyttes dersom styreleder ikke er tilgjengelig. 

 



 

 
 
 

6. FORKJØPSRETT OG MEDSALGSRETT  

6.1. Krav om samtykke før overdragelse av aksjer 

Aksjer i Selskapet kan kun overdras hvis den annen part har gitt sitt samtykke til 
overdragelsen. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.  

Saklig grunn skal alltid anses for å foreligge dersom den parten som ønsker å overdra aksjer 
(”den overdragende parten”), ikke gir den annen part tilfredsstillende trygghet for at 

bestemmelsene i denne avtalen vil bli oppfylt. Saklig grunn skal også anses for å foreligge 
dersom overdragelsen vil medføre at det blir flere enn to aksjeeiere i selskapet, eller dersom 
partene ikke er blitt enige om en revidert versjon av denne avtalen. 

Brudd på bestemmelsene i dette punkt 6.1 skal anses som vesentlig mislighold, jf punkt 8 
nedenfor. 

 

6.2. Salgsmelding 

Straks det foreligger endelig avtale eller annet rettslig overføringsgrunnlag med den som den 
overdragende parten ønsker å overføre aksjer til, skal den overdragende parten sende skriftlig 
melding (”salgsmelding”) til selskapet og den annen part. Salgsmeldingen skal inneholde 

følgende opplysninger: 

1) det antall aksjer transaksjonen omfatter; 
2) navn på erverver/ne;  
3) pris per aksje;  
4) betalingsbetingelser; og 
5) andre vesentlige vilkår for salget, herunder om medsalgsrett og om alle vilkår er 

fastsatt etter armlengdeprinsippet. 
 

I tillegg skal en kopi av avtalen (eller annet rettslig overføringsgrunnlag) følge med som 
vedlegg til salgsmeldingen. 

 

6.3. Forkjøpsrett 

Uavhengig av hvilken metode som benyttes for å overføre eiendomsretten til aksjene, skal den 
annen part ha forkjøpsrett til aksjene som ønskes overført. Aksjelovens bestemmelser om 
forkjøpsrett (jf aksjeloven §§ 4–19 til 4–23) får da anvendelse. 

 

6.4. Medsalgsrett 

Dersom en part ønsker å overdra aksjer, skal den annen part ha medsalgsrett. Medsalgsretten 
skal være forholdsmessig, slik at den annen part skal ha rett til å selge en like stor andel av 
sine aksjer i selskapet som den overdragende part.  



 

 
 
 

En part som ønsker å gjøre medsalgsretten gjeldende, må sende melding om dette til den 
annen part innen utløpet av fristen for å gjøre (ordinær eller forlenget) forkjøpsrett gjeldende. 
Medsalgsmeldingen må være ubetinget og omfatte samtlige aksjer som parten er berettiget til 
å selge. 

En part som rettidig har sendt medsalgsmelding, har rett og plikt til å delta i salget med sin 
forholdsmessige andel av det antall aksjer som handelen omfatter og for øvrig på de vilkår 
som fremgår av salgsmeldingen.  

Dersom salget medfører at det blir flere enn to aksjeeiere i selskapet, kan salget ikke 
gjennomføres før partene er blitt enige om en revidert versjon av denne avtalen. 

 

6.5. Gjennomføring 

Dersom den annen part uttrykkelig har frafalt forkjøpsretten eller ikke har utøvd den innen 
fristen, og heller ikke har nektet å gi samtykke til overdragelsen etter punkt 6.1, kan 
overdragelsen gjennomføres i henhold til vilkårene som fremgår av salgsmeldingen.  

Med mindre det er behov for å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig 
myndighet, faller retten til å overdra aksjene i henhold til salgsmeldingen bort dersom 
overdragelsen ikke er gjennomført innen 1 måned etter utløpet av fristen for å utøve 
forkjøpsretten. Dersom det er behov for først å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller 
annen offentlig myndighet, skal fristen for å gjennomføre overdragelsen i henhold til 
salgsmeldingen være 1 måned etter at nødvendig avklaring foreligger. 

Dersom overdragelsen ikke gjennomføres innen fristene angitt i forrige ledd, og den 
overdragende part likevel fortsatt ønsker å overdra aksjene, må salgsprosessen startes på nytt. 
Tilsvarende gjelder dersom den overdragende parten ønsker å overdra flere aksjer enn angitt i 
varselet etter annet ledd, eller dersom overdragelsen for øvrig ønskes gjennomført på andre 
vilkår enn angitt i dette varselet. 

 

7. VARIG UENIGHET MELLOM PARTENE 

7.1. Dead-lock  

Dersom det oppstår en situasjon hvor partene ikke klarer å komme til enighet med hensyn til 
driften av selskapet, eller hvor det på grunn av vesentlig uenighet ikke lykkes styret å treffe 
beslutninger om driften av selskapet, kan hver av partene kreve at TH ved styreleder samt 
eventuelt daglig leder og TK ved ordfører samt eventuelt kommunedirektør møtes for å 
diskutere det aktuelle forholdet. Partenes felles siktemål med et slikt møte skal være å bli 
enige om det forholdet som har foranlediget møtet, samt å legge forholdene til rette for at 
samarbeidet skal kunne fortsette. 

 



 

 
 
 

7.2. Løsning av en varig dead-lock situasjon 

Dersom partene ikke kommer til enighet i møtet nevnt i punkt 7.1 og situasjonen fortsatt er 
fastlåst åtte uker etter dette, kan hver av partene kreve at TH skal selge alle sine aksjer i 
Selskapet til virkelig verdi til TK eller den TK utpeker. TH skal da ha plikt til å selge og TK 
skal ha plikt til enten selv å kjøpe aksjene eller utpeke noen som skal kjøpe aksjene til virkelig 
verdi. 

Dersom det ikke oppnås enighet om aksjenes virkelige verdi, skal virkelig verdi fastsettes i 
samsvar med prosedyren beskrevet nedenfor i punkt 7.3. Kostnadene knyttet til verdsetter og 
oppmann dekkes av partene i henhold til innbyrdes eierandel i Selskapet. 

 

7.3. Fastsettelse av virkelig verdi 

Partene utpeker i fellesskap en verdsetter og en oppmann. Blir ikke partene innen fjorten 
dager enige om utpeking av verdsetter og oppmann, skal rektor ved Norges Handelshøyskole i 
Bergen anmodes om å utpeke to personer til å fylle disse rollene.  

Verdsetteren skal foreta en verdsettelse av aksjene. Verdsettelsen skal uttrykkes i form av 
virkelig verdi pr. aksje i de aktuelle selskapene. Hver av partene har plikt til å gi verdsetteren 
de opplysninger som verdsetteren etterspør. Innen én måned fra oppnevnelsen skal både 
verdsetteren og hver av partene legge sitt forslag til verdsettelse i en lukket konvolutt som 
skal innleveres til oppmannen. Dersom en av partene ikke innleverer noen konvolutt, skal 
virkelig verdi anses å være gjennomsnittet av den verdien som er angitt i konvolutten levert av 
den annen part og verdsetterens forslag til verdi. Oppmannen skal så snart alle de tre 
forslagene til verdsettelse er mottatt åpne disse. Den endelige verdsettelsen fastsettes til 
gjennomsnittet av verdien angitt av verdsetteren og den av de partsangitte verdiene som ligger 
nærmest verdsetterens forslag til verdi.  

 

7.4. Gjennomføring av transaksjonen 

Med mindre det er behov for å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig 
myndighet, er begge partene forpliktet til å gjennomføre transaksjonen innen 1 måned etter 
den endelige verdsettelsen av aksjenes virkelige verdi. Dersom det er behov for først å 
avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig myndighet, skal fristen for å 
gjennomføre transaksjonen være 1 måned etter at nødvendig avklaring foreligger.  

 

8. MISLIGHOLD 

Hvis TH vesentlig misligholder avtalen, kan TK kreve at TH selger alle sine aksjer i Selskapet 
til virkelig verdi minus 20 % til TK eller den TK utpeker.  

Hvis TK vesentlig misligholder avtalen, kan TH kreve at TK kjøper alle THs aksjer i 
Selskapet til virkelig verdi pluss 20%. 



 

 
 
 

Et mislighold regnes som vesentlig dersom det ikke er gjenopprettet innen 4uker etter at den 
annen part skriftlig har påberopt seg misligholdet. 

Dersom det ikke oppnås enighet om aksjenes virkelige verdi, skal virkelig verdi fastsettes i 
samsvar med prosedyren beskrevet ovenfor i punkt 7.3. Kostnadene knyttet til verdsetter og 
oppmann dekkes av den parten som har vesentlig misligholdt avtalen. Punkt 7.4 gjelder 
tilsvarende. 

En parts rettigheter etter denne bestemmelse kommer i tillegg til de rettigheter vedkommende 
har etter bakgrunnsretten ved kontraktsbrudd. 

 

9. DIVERSE BESTEMMELSER 

9.1. Varighet og tiltredelse til avtalen 

Akseeieravtavtalen gjelder så lenge det er flere enn én aksjeeier i Selskapet.  

Ved overdragelse av aksjer (enten dette skjer ved salg, gave eller på annen måte), har den 
overdragende part rett og plikt til å påse at erververen overtar den overdragende parts 
rettigheter og forpliktelser etter Aksjeeieravtalen.  

 

9.2. Endringer 

Eventuelle endringer i eller tilføyelser til Aksjeeieravtalen skal være skriftlige og undertegnet 
av samtlige parter. 

 

9.3. Overdragelse 

Partenes rettigheter og plikter etter Aksjeeieravtalen kan ikke overdras med mindre dette 
fremgår uttrykkelig av avtalen. 

 

10. TVISTELØSNING 

Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i tilknytning til Aksjeeieravtalen og som ikke 
kan løses i minnelighet, skal forelegges de alminnelige domstoler til avgjørelse. Rett 
verneting er Trondheim tingrett.  

 



 

 
 
 

11. IKRAFTTREDELSE 

Aksjeeieravtalen trer i kraft fra det tidspunktet TH blir eier av aksjer i Selskapet. 

 

-o0o- 
 

Akseeieravtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. 

 

[.], den [.] 20[.] 

 
 

  
 

_____________________________ _____________________________ 
Rita Ottervik   

Ordfører Trondheim kommune  
Roar Arntzen 

Styreleder Trondheim Havn IKS 
  

  



 

 
 
 

Vedlegg 1  

Vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS 

 

(Her tas inn vedtektene for Trondheim Havn Eiendom AS) 

 

  



 

 
 
 

Vedlegg 2 

 

(Her tas inn Delingsavtalen.) 

 

  



 

 
 
 

Vedlegg 3  

Prinsippskisse TMS-området 

 

(Skissen er foreløpig kun for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli 
foretatt og fastlagt frem mot Representantskapets møte om utdeling.)  

 

 

 

  



 

 
 
 

Vedlegg 4 

Styreinstruks 

 

(Her tas inn en styreinstruks. Utarbeides før omdanning.) 

 


	Formannskapet 15.12.2020
	SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.12.2020
	PS 305/20 TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP
	TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP
	PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET 021020.PDF
	SAK REPSKAP 31082020.PDF
	REDEGJØRELSE.PDF
	ANMODNING TIL EIERKOMMUNENE.PDF
	OMDANNINGSPLAN (PLAN FOR GJENNOMFØRING AV PROSESSEN).PDF
	RAMMEAVTALE MED VEDLEGG.PDF




