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Et havnekraftig Trøndelag

Havnedirektørens oppsummering
2020 har på mange måter vært et kontrastenes år i Trondheim
Havn. Den 15.september 2020 opplevde havneselskapet for første gang å miste en kollega i en tragisk arbeidsulykke. Ulykken
og tapet av en kjær kollega har preget oss alle sterkt og vil gjøre
det i lang tid fremover. Våre havner i Trøndelag skal være en
trygg arbeidsplass for ansatte og brukere. Et omfattende HMS
forbedringsarbeid og tiltak er igangsatt for å sikre at en slik tragisk
ulykke aldri skal skje igjen.
Covid-19-pandemien har også preget havnevirksomheten slik den i stor grad har preget resten av næringslivet
og samfunnet for øvrig. Samtidig oppleves det som meningsfylt å tilhøre en sektor som på så mange måter
har bidratt positivt til samfunnets evne til å håndtere koronakrisen. I en tid hvor mange vogntog fra Europa
med varer til Norge opplevde delvis stengte grenser, mangel på sjåfører pga smitte og karantenerestriksjoner
i ulike Europeiske land, så har sjøtransportnæringen og havnene opplevd vekst og vært operative 24/7/365
for å sikre innforsyning av mat, medisiner og andre nødvendige forbrukervarer. Også våre industri-kunder
med behov for sjøtransport for å opprettholde sin produksjon har opplevd en uforstyrret tilgang på sjøtransport- og havnetjenester i denne krevende tiden. De norske offentlige havnene og sjøtransportnæringen har
i vesentlig grad bidratt til å risikoavlaste næringslivet og samfunnet.
2020 inneholdt også en rekke positive og til dels historiske milepæler i Trondheim Havn. Den nye kalkutlastningshavnen på Verdal ble ferdigstilt og overlevert Verdalskalk og Norcem. Dette er det største investeringsprosjektet i Trondheim Havn i nyere tid. Den nye liggekaien for blant annet havbruksnæringen på Sistranda/
Frøya ble også ferdigstilt og åpnet i 2020. Arbeidet i Kysthavnalliansen med å flytte deler av regionens
sjømatproduksjon over fra tungtransport på vei til sjøtransport nådde en stor milepæl ved etableringen av
den nye «lakseruten» mellom Trøndelag og Rotterdam i august 2020. Forsvaret ferdigstilte det nye flydrivstoffanlegget i Muruvik i 2020 og Trondheim Havn gjennomførte på sin side omfattende oppgraderinger av
den 60 år gamle kaiinfrastrukturen i havnen. Alle avtaler knyttet til Muruvik ble fremforhandlet, nødvendig
for at Trondheim Havn i 2021 er klar til å overta eierskapet til eiendommene fra Bane Nor. Etableringen
vil flytte dagens tungtransport med tusenvis av drivstoff-trailere vekk fra veiene gjennom midtbyen/E6 til
Værnes og over på sjø og i rørledning til flyplassen.
Byutviklingsarbeidet med Nyhavna/Vestre kanalhavn i Trondheim nådde en historisk milepæl ved at
Trondheim kommune og havna oppnådde enighet om etablering av et felles eiendomsutviklingsselskap.
Alle nødvendige vedtak har blitt fattet i havnestyret, de 13 eierkommunene og i havnas representantskap.
Dette markerer et tidsskille for både Trondheim by og for havnevirksomheten i Trøndelag. Flere nye og
spennende partnerskap har blitt etablert i 2020. Trondheim Havn valgte å bli medlem av Trøndelags Europakontor. En strategisk samarbeidsavtale ble inngått med Sintef/Sintef Ocean og en strategisk avtale ble
ferdigforhandlet med Forsvaret.
De økonomiske resultatene ble historisk gode i 2020 med tidenes største omsetning på kr 179,1 millioner
og et resultat før skatt på kr 40,4 millioner, også dette tidenes beste. Og dette i et år hvor alle inntekter fra
cruisetrafikken forsvant grunnet pandemien, samt en betydelig andel av inntektene fra Hurtigruten. De gode
resultatene gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å utviklingen av et havnekraftig Trøndelag som
er visjonen i Trondheim Havn.

Knut Thomas Kusslid
Havnedirektør, Trondheim Havn IKS
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The se
Styrets beretning
Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht Lov om interkommunale selskaper
(IKS-loven). Selskapet ble opprettet med virkning fra 01.01.2006 og var pr. 31.12.2020 eiet av
kommunene Orkland (4,16%), Trondheim (76,27%), Malvik (0,01%), Stjørdal (1,83%), Levanger
(5,29%), Verdal (8,00%), Steinkjer (2,08%), Indre Fosen (0,30%), Inderøy (0,01%), Frøya (0,09%),
Namsos (1,96%) og Skaun (0,01%). Minste deltakerandel er satt til 0,01%. I 2020 fattet Hitra
kommunestyre vedtak om å søke medlemskap i Trondheim Havn og et felles arbeid er igangsatt for å kartlegge og forberede en eventuell inntreden mvf 01.01.2022.
Havneselskapet er en særlovsvirksomhet regulert av Lov
om havner- og farvann. En ny havne- og farvannslov trådte
i kraft 01.01.2020, med flere endringer ift tidligere lov. En
av endringene i den nye loven er at anløpsavgiften ble
endret og erstattet med en farledsavgift. En annen vesentlig endring er at ivaretagelse av nasjonale forsvars- og
beredskapsinteresser nå er definert som et av formålene
til loven. Den offentlige havnevirksomheten i Norge fortsetter å være selvfinansierende/brukerfinansiert, uten
overføringer fra stat, fylkeskommuner eller kommunene.
Iht havneselskapets selskapsavtale har virksomheten
som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og
rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge, sørge for sikkerhet
og fremkommelighet i selskapets havner og deltager-kommunenes sjøområder, ivareta alle lovpålagte forvaltningsoppgaver som etter lov om havner- og farvann påligger
kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter
samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor
kommunenes sjøområder.
Målsettingen for virksomheten er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig
havnetilbud for brukerne. For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal selskapet kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet
virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensikts-

Kjønnsbalanse i virksomheten
Representantskap
Styret
Ledergruppe
Administrativt ansatte
Fagarbeidere
Sum

messig og økonomisk fordelaktig for havneselskapet og
det næringsliv havnene skal betjene. Selskapet har hovedkontor på Nyhavna i Trondheim.

Styrende organer

Representantskapet er selskapets øverste organ og består
pr. 31. desember 2020 av til sammen 29 medlemmer, herav
20 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommunene
og 9 observatører fra Trøndelag fylkeskommune (2 representanter), samt 7 brukerrepresentanter, med møte- og
talerett. Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representantskapet og 2 medlemmer valgt av
de ansatte. Det er i 2020 gjennomført 9 styremøter.

Ledelse

Havnedirektøren forestår den daglige ledelsen av selskapet. I selskapets ledergruppe inngår i tillegg maritim sjef,
teknisk sjef, eiendomssjef, markedssjef, økonomisjef og
leder for Verdalskontoret. Et organisasjonsutviklingsprosjekt er igangsatt i 2020 som vil kunne innebære endringer
i både selskapets organisasjonsstruktur og lederstruktur i
2021.

Likestilling

Ved siste årsskifte var det 53 fast ansatte i virksomheten.
Selskapet baserer driften på en høyest mulig andel av fast
ansatte og i 2020 har kun 2 personer vært innleid. Selskapet
tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn. Målet er
å øke kvinneandelen. Ingen skal diskrimineres pga etnisk
opprinnelse, språk, religion eller livssyn. Kjønnsbalansen i
virksomheten har i 2020 vært som følgende:

Kvinner
Antall
14
4
2
12
1
33

Menn
%
48,28
50,00
28,57
44,44
5,26
35,3

Antall
15
4
5
15
18
57

%
51,72
50,00
71,43
55,56
94,74
64,7

Total
29
8
7
27
19
90
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I 2020 har 1 kvinnelig ansatt hatt fødselspermisjon. Selskapet
følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av
tillitsvalgte, ansatte representanter til styret og rekruttering av
nytilsatte. Lønnsfastsettelse skjer med bakgrunn i gjeldende
tariffavtaler med de ansattes organisasjoner. Selskapet har
ikke bonusordning for ansatte eller ledere.

Sykefravær

Selskapet har som mål at totalt sykefravær skal være mindre
enn 5%. Det totale sykefraværet var i 2020 på 7,3%, mot 5,8%
i 2019. Langtidsfravær over 16 dager var 5.3% mot 4.2%
året før. Langtidsfraværet reflekterer at 3 ansatte har vært
langtids-sykemeldt. Det egenmeldte korttidsfraværet (1-3
dager) endte på 0,7%, det samme som året før. Selskapet
følger kravene til oppfølging av sykmeldte slik dette er
beskrevet i IA-avtalen.

Helse, miljø og sikkerhet

I 2020 opplevde selskapet en tragisk og fatal arbeidsulykke
da en ansatt kom i klem under vedlikeholdsarbeid på den
såkalte roro-kaien på Pir I i Trondheim og omkom. Ulykken
har preget alle i Trondheim Havn betydelig i 2020 og vil fortsette å gjøre det i lang tid. Ulykken har vært gjenstand for
tilsyn fra Arbeidstilsynet, en omfattende ulykkesgranskning
ledet av Safetec AS, samt etterforskning fra politiet. Politiets
etterforskning er fortsatt pågående. En lang rekke tiltak har
blitt implementert som en følge av ulykken og et større HMS
forbedringsprosjekt er igangsatt for å styrke virksomhetens
systematiske HMS-arbeid.
I 2020 ble det registrert 3 mindre alvorlige personskader som
resulterte i sykefravær: en hendelse som resulterte i kutt i
finger ifm bruk av vinkelsliper, en hendelse som resulterte
i mindre klemskade på fot og en hendelse som involverte
en innleid arbeider som resulterte i et mindre kutt i hodet.
Alle hendelser med personskader er gjenstand for intern
granskning hvor alle fakta og rotårsaker kartlegges og hvor
nødvendig tiltak iverksettes for å unngå gjentagelse og for
å ivareta kontinuerlig læring og forbedringer.
Det er i 2020 gjennomført 4 vernerunder.

Arbeidsmiljø

Det arbeides kontinuerlig og aktivt med HMS og internkontroll, hvor sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge
arbeidssituasjonen for ansatte og brukere har høyt fokus.
Selskapet har også fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalget har i 2020 hatt 5 møter med til
sammen 37 saker. Viktige saker til behandling siste år har
blant annet vært HMS, den fatale arbeidsulykken, Covid-19
pandemien, sykefravær, opplæring, økonomi, handlingsplan
og helse/fysisk aktivitet.
Selskapets ledelse møter også fast med de tillitsvalgte og
i 2020 er 4 møter gjennomført. I tillegg er det gjennomført

et antall drøftingsmøter med tillitsvalgte ift saker som faller
inn under AML § 15-1. Det er i løpet av året gjennomført 9
allmøter.
Selskapet har dokumenterte rutiner på plass for varsling
om kritikkverdige forhold som skal ivareta både den som
varsler og den som blir varslet på. Det har i 2020 ikke blitt
registert noen varsler.
Covid-19 pandemien i 2020 har i lange perioder medført
omfattende bruk av hjemmekontor for de fleste ansatte i
administrasjonen, dvs ca 50% av virksomhetens ansatte.
Havnevakt og driftspersonell som har måttet være fysisk til
stede på arbeidsplassen har i lengre perioder vært inndelt i
mindre arbeidslag for å redusere kontakt og sannsynlighet
for overføring av smitte. Mangel på fysisk, sosial og faglig
kontakt på arbeidsplassen har av mange blitt opplevd
som belastende og over tid bidratt til «slitasje». Enkelte
opplever også økt total arbeidsbelastning med arbeid fra
hjemmekontor. Selskapet har iverksatt tiltak i forsøk på å
motvirke slike negative virkninger, blant annet med innføring
av «ut på tur-aldri sur» som er 1 times ukentlig møtefri tid i
arbeidstiden hvor ansatte oppfordres til å gå ut på tur å få
friskluft eller gjennomføre annen fysisk aktivitet. En rulleringsordning har også sikret at de med størst ønske om det
tidvis har hatt anledning til å jobbe på kontoret.

Covid-19-pandemien

I 2020 har covid-19 pandemien i stor grad preget havneselskapet slik den også har preget samfunnet og næringslivet
for øvrig. Etter at Norge «stengte ned» 12.mars 2020 var det
i første rekke bortfallet av alle cruiseskipsanløp, samt en
langvarig nedstengning/reduksjon av Hurtigrutens aktivitet
som rammet havneselskapet. Dette har gjennom 2020 blitt
kompensert av en høyere aktivitet i andre markedssegmenter
noe som har medført at havnevirksomhetens økonomiske
stilling kun i mindre grad har blitt negativt berørt av pandemien. Pandemien har vist hvor sårbart samfunnet er og
samtidig vist hvor kritisk en velfungerende sjøtransportnæring og havner er for samfunnets evne til å opprettholde
viktige forsyningslinjer når grenseoverganger stenger og
tungtransportsjåfører i hele Europa blir satt i karantene.
En pandemi beredskapsgruppe med medlemmer fra ledelsen,
vernetjeneste og de ansatte ble raskt etablert og effektive
smitteverntiltak ble etablert og har blitt fulgt opp. Selskapet
har ikke hatt noen smitte ved våre kontorer/havneanlegg
og har heller ikke hatt ansatte som har fått påvist smitte.
Våre 7 havner i Trøndelag har derfor vært åpne og operative
24/7 gjennom hele pandemien. Dette har bidratt i vesentlig
grad til å løse samfunnets behov for å få transportert inn
forsyninger som mat, medisiner og andre forbruksvarer,
samt bidratt til at regionens industribedrifter har kunnet
fått uforstyrret tilgang på sjøtransport for frakt av råvarer
inn og eksportvarer ut.
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Usikkerheten er fortsatt gjeldende i 2021, men er betydelig
lavere enn i 2020 når vi nå nærmer oss en vaksinering i et
tilstrekkelig omfang til at samfunnet gradvis kan normaliseres
igjen. Det er fortsatt aktivitetene av Kystruten (Hurtigruten
og Havila) og cruiseskip som det hefter størst usikkerhet
ved. Usikkerheten er når denne aktiviteten kan tas opp
igjen, og forventningene er at dette gradvis kan skje i løpet
av sommeren 2021 og med en økning ut over høsten. Budsjetter og planer for 2021 er utarbeidet med den usikkerhet
som fortsatt foreligger og økonomistyringen i selskapet er
innrettet på en slik måte at den økonomiske risikoen som
konsekvens av Covid-19 vurderes som moderat eller lav for
selskapet i 2021.

interesse fra mange europeiske havner å ta i bruk konseptet og i 2020 ble EPI etablert som et aksjeselskap eid av 12
norske offentlige havner, herunder Trondheim Havn, for å
bidra til dette.

Ytre miljø

Den totale godsmengden over regionens offentlige havner
ble på 2.4 mill tonn, en marginal nedgang fra 2.6 mill tonn
i 2019. Godsomslaget av containere endte på 20 017 TEUs
(20`fots containere), en markant økning på nesten 12 % fra
2019. Havneselskapet jobber aktivt med ulike prosjekter og
mot ulike kundesegmenter for å øke mengden godstransport sjøveien, både ift industrigods (tørrbulk og våtbulk)
og innenfor stykkgods og containere. I strategiplanen
legges det til grunn en prognose som dobler det totale
godsomslaget over våre havner i 2030, fra dagens 2.6 mill
tonn til 5 mill tonn i 2030.

Selskapets virksomhet tilsier at båter, kjøretøyer, maskiner
og teknisk utstyr benyttes i den daglige drift. Det arbeides for
å redusere negative miljømessige konsekvenser forbundet
med dette. Selskapet anvender bl.a. el-biler til tjenestebruk.
Bruk av innsatsfaktorer som ikke kan gjenvinnes, søkes
holdt på et lavt nivå i selskapets daglige drift, samt ved
planlegging og realisering av fremtidsrettede havneanlegg.
Selskapet arbeider aktivt for sjøtransport som et miljøvennlig
alternativ til andre transportformer, samt for å bidra til å
redusere sjøtransportens miljøbelastninger. Selskapet er
sertifisert som Miljøfyrtårn. I strategiplanen har selskapet
tatt mål av seg til å bli en av landets første helt utslippsfrie
havner innen 2030.
I 2020 ble det vedtatt gjennomføring av utbygging av
landstrømsanlegg til skip både i Trondheim og på havnen
i Orkanger. I første omgang bygges det ut 2 anlegg i Trondheim som skal betjene Kystruten på Pir I (Hurtigruten og
Havila), samt andre skip på Pir II. På Orkanger bygges det
ut et høyspent landstrømsanlegg for de store rørleggingsfartøyene som benytter rørspolebasen, samt et lavspent
landstrømanlegg til mindre skip. Prosjektene har en samlet
investeringsramme på kr 55.6 mill og er muliggjort blant
annet gjennom økonomisk støtte fra ENOVA. Prosjektene
er planlagt sluttført innen utløpet av 2021. Trondheim Havn
har i sin strategiplan satt som mål at landstrøm til cruiseskip
skal etableres senest innen 2025. Flere utredningsarbeider
og samarbeidsprosjekter med relevante aktører i denne
sammenheng igangsatt.
Trondheim Havn innførte EPI (Environmental Port Index)
i 2019 som en av de aller første havnene i Norge. EPI er
en ny beregningsmodell som skal økonomisk belønne
miljøvennlig adferd hos cruiseskip og stimulere til bruk av
utslippsreduserende teknologi og operasjon av cruiseskipene
når de oppholder seg i havnen. EPI innebærer at cruiseskip
med små miljøutslipp oppnår reduserte avgifter i havnen,
mens cruiseskip med større utslipp blir ilagt høyere avgifter.
DNV-GL er samarbeidspartner og står for kvalitetssikring av
cruiseskipenes innrapportere utslippsdata. Det har vært stor

Skipstrafikk og godsomslag

I 2020 ble det registrert 5.530 skipsanløp til våre havner. Dette
er en marginal nedgang fra 2019 som skyldes blant annet
pandemien og bortfall av cruiseskip og kraftig reduserte
anløp av Hurtigruten. Noe av nedgangen har delvis blitt
kompensert med en økning av annen skipstrafikk. Det er
spesielt gledelig å se at den nye liggekaien på Frøya er blitt
en suksess, med hele 273 anløp.

Sjøtransport av laks til kontinentet

Arbeidet med å realisere sjøtransport av regionens oppdrettsfisk til kontinentet nådde i 2020 en stor milepæl
ved at det i august 2020 ble etablert en ny seilingsrute av
rederiet Smyril Line mellom Rotterdam, Rørvik, Hitra og
Trondheim. Fersk laks transporteres fra sjømatprodusentene i Rørvik og på Hitra/Frøya direkte til Rotterdam, mens
dagligvarer, frukt/grønt og andre varer fraktes i retur til
Trondheim. Ruten er et resultat av arbeidet som er utført
av Kysthavnalliansen de senere år. Kysthavnalliansen er et
havnesamarbeid mellom havnene i Kristiansund, Trondheim,
Rørvik og Helgeland hvor man har samarbeidet med regionens vareeiere, lakseprodusenter, Sintef/NTNU m. fl med
mål om å overføre deler av regionens sjømatproduksjon fra
veitransport til sjøtransport. Arbeidet i Kysthavnalliansen er
økonomisk støttet av Trøndelag fylkeskommune, Nordland
fylkeskommune og Møre- og Romsdal fylkeskommune.
Prosjektet har fått stor nasjonal oppmerksomhet. Erfaringene og tilbakemeldingene fra brukerne etter 6 måneders
utprøving av sjøtransportruten er så langt meget gode, og
prosjektet har potensial til på sikt å overføre mange tusen
vogntog pr år fra vei til sjø. Økt oppslutning til dette sjøtransporttilbudet fra oppdrettsnæringen er nødvendig for
at tilbudet skal opprettholdes på permanent basis. Dette
er noe Kysthavnalliansen, Trondheim Havn og samarbeidspartnerne arbeider aktivt med.
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Cruiseskiptrafikk og Hurtigruten

Cruisenæringen er en av de raskest voksende turistformene
innen reiseliv, og cruise- og hurtigrutetrafikken over Trondheim havn betyr mye for den lokale handels- og opplevelsesnæringen i regionen. Trondheim Havn IKS er medlem og
administrerer Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA
som har til formål å utvikle Trøndelag som cruisedestinasjon.
Nettverket består av 24 aktører, offentlige og private. I
2019 ble det vedtatt en felles cruisestrategi for Trondheim

Cruiseskipstrafikk:
Nøkkeltall/år
Antall anløpende cruiseskip:
Antall besøkende passasjerer:
Antall snuhavnoperasjoner:

2016
58
93.065
3

for å bidra til en bærekraftig vekst i cruisetrafikken og
Trondheim Havn samarbeider med aktører internasjonalt,
nasjonalt og regionalt for å utvikle en grønn og
bærekraftig cruisefart.
I 2020 var det bestilt 99 cruiseskipsanløp, hvorav ett
skulle innvie Frøya som cruisedestinasjon, men på grunn
av koronapandemien ble alle cruiseanløp etter 11. mars
kansellert. Cruiseskipstrafikken i Trøndelag har hatt
følgende utvikling siste 5 år:

2017
57
93.326
0

2018
85
150.434
7

2019
82
146.197
7

2020
5
5.494
0

Hurtigruten har en helt spesiell og historisk posisjon i Trondheim da det var her linjen startet i 1893. Pandemien har
også rammet Hurtigrutens virksomhet hardt i 2020 med betydelige reduksjoner i aktiviteten:

Hurtigruten:
Nøkkeltall/år
Antall hurtigruteanløp:
Antall besøkende passasjerer (anslag):

2016
701
224.320

2017
709
226.880

2018
714
228.480

2019
697
223.040

2020
233
23 300*

* Hurtigruten rapporterer ikke antall passasjerer ved sine anløp. Antall besøkende er estimert utfra anslagsvis 320 passasjerer pr. anløp. For
2020 er dette redusert til anslagsvis 100 passasjerer pr.anløp grunnet Covid-19.

En ny konsesjonsperiode starter i 2021 hvor dagens hurtigrutesamband endrer navn til Kystruten og skal betjenes av
2 rederier; Hurtigruten med 7 skip og Havila med 4 skip. Både cruiseskipstrafikken og Kystruten forventes gradvis å
reetableres til tidligere nivå etter hvert som pandemien blir bekjempet og reise- og innreiserestriksjonene oppheves.

Forskning og utvikling

Trondheim Havn har over tid etablert et tett og godt samarbeid
med blant annet NTNU og Sintef, og partene samarbeider om
flere pågående prosjekter, herunder prosjektene «sjøtransport
av laks», «Havna som energihub», «Trondheimsfjorden som
testområde for autonome fartøy», EU-prosjektet «AEGIS»
om autonome skip og lasteløsninger og prosjektet Elmar
som er støttet av Forskningsrådet – elektrifisering av maritim transport og framtidens havner. Det er også etablert
samarbeid knyttet til det nasjonale prestisjeprosjektet
«Ocean Space Laboratories» som forventes endelig vedtatt
av Stortinget høsten 2021 og som innebærer etablering av
havlaboratorier i Trondheimsfjorden og Ålesund/Hitra/
Frøya, etablering av 44.000 m2 nye bygg og infrastruktur
på Tyholt og med en total investeringsramme på rundt kr
.4.7 mrd. Samarbeidet mellom Trondheim Havn og Sintef
ble i 2020 formalisert og styrket gjennom inngåelse av en
strategisk samarbeidsavtale.

I 2020 ble det også inngått en avtale mellom TH og NTNU
som muliggjør at NTNU og Sintef nå etablerer «NTNU Shore
Control Lab» i Trondheim Maritime Senter (TMS) på Nyhavna.
Dette er et kontrollsenter for styring av fremtidens autonome
(mannskapsfrie) skip og hvor det skal forskes på arbeidsmiljø og teknologi som må på plass i slike kontrollsenter.
Den autonome demonstrasjonsfergen «Milliampere 2» som
nå bygges og som sommeren 2021 skal settes i prøvedrift
i Trondheim som den første i verden skal styres i fra dette
kontrollrommet. NTNU sin etablering på Nyhavna vil bidra
til å styrke den allerede eksisterende sterke maritime teknologiklyngen i området.
I 2020 ble Trondheim Havn også medlem av Trøndelags
Europakontor. Hensikten er å bygge mere kompetanse og
partnerskap knyttet til relevante EU-programmer, samt
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på en tettere måte følge politikk og virkemiddelutformingen
i EU innenfor innovasjon, klima/miljø og samferdsel i tiden
som kommer. Medlemskapet gir også mulighet til et sterkere
samarbeid med de øvrige medlemmene i Europakontoret;
Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Inn-Trøndelagsregionen, Levanger kommune, Verdal kommune,
Nord-Universitet, Trønderenergi, SMN, NIBIO og Sintef.
Trondheim Havn har også deltatt på og ledet samarbeidsprosjekter sammen med andre norske havner. Et slikt eksempel er prosjekt angående prisstruktur i norske havner.
Dette prosjektet ble delvis finansiert av Kystverket, og ble
avsluttet ved utgangen av 2020.

Byutvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn

Diskusjoner knyttet til transformasjon av havneområdene
på Nyhavna og Vestre kanalhavn til byformål har vært ført
i flere tiår. I 2016 vedtok bystyret i Trondheim kommunedelplanen for Nyhavna. Havne- og farvannsloven har
tidligere i praksis umuliggjort en slik bymessig utvikling
av havneområder, men den nye havne- og farvannsloven
som trådte i kraft 01.01.2020 endret dette. Trondheim Havn
(TH) og Trondheim kommune (TK) fremforhandlet derfor i
2020 en avtale om organiseringen av byutviklingsarbeidet
som innebærer at det etableres et felles eiendomsselskap,
Nyhavna Utvikling AS, hvor TKs eierskap vil være 67%, mens
TH vil eie 33%. Fremtidig utbytte av eiendomsutviklingen
skal skjevdeles 50/50% mellom eierne. Alle formelle vedtak
i de de 13 eierkommunene, i havnestyret og i selskapets representantskap har i 2020 blitt fattet og selskapsdannelsen
pågår. Dette markerer et tidsskille i byutviklingssaken. De
berørte eiendommene på Nyhavna og Vestre kanalhavn i
Trondheim skal fisjoneres ut fra havneselskapet og inn i
Nyhavna Utvikling AS som skal stå for det videre arbeidet
med transformasjonen fra dagens havne- og industrivirksomhet til byformål. Prosjektet antas å bli et av de største
byutviklingsprosjektene i Norge i årene som kommer. For
havnevirksomheten så innebærer prosjektet at havneselskapet
vil tilføres fremtidige utbytter som skal bidra til å finansiere
og realisere nødvendige havneinfrastrukturinvesteringer i
hele regionen i fremtiden.

Årsregnskap 2020

Driftsinntektene i 2020 var kr 179,1 mill mot kr 155,0 mill
i 2019, de høyeste i selskapets historie. Av de totale driftsinntekter utgjør kr 20,8 mill regnskapsmessig gevinst ved
salg av eiendom. Driftsinntektene eks. gevinst ved salg av
anleggsmiddel økte med 2,3% fra 2019. Dette i et år med
covid-19 pandemi og betydelig inntektsbortfall knyttet til
cruiseskip og Hurtigruten. De samlede driftskostnadene var
kr 142,1 mill i 2020 mot kr 143,7 mill i 2019. Driftsresultatet for 2020 er kr 37,1 mill mot kr 11,3 mill i 2019. Av årets
driftsresultat utgjør kr 20,8 mill regnskapsmessig gevinst
ved salg av eiendom. Resultat før skatt endte på kr 40,7 mill
for 2020 mot kr 17,6 mill i 2019.

Selskapets egenkapital pr. utløpet av 2020 var kr 957 mill
av en totalkapital i balansen på kr 1.129,6 mill. Dette gir en
egenkapitalandel på 84,8 % for 2020 mot 86,2% for 2019.
Regnskapet for 2020 er satt opp med utgangspunkt i fortsatt
drift. Selskapet har meget god likviditet og økonomi. Det er
styrets oppfatning at årsregnskapet gir en tilfredsstillende
beskrivelse av selskapets stilling og at forutsetningene for
videre drift er til stede (jfr. Regnskapsloven §3-3a).

Investeringer og finansiering

Det er investert kr 83,7 mill i 2020 mot kr 124,4 mill i 2019.
Investering i materielle anleggsmidler som tomt, bygg, anlegg
og løsøre utgjør kr 83,7 mill. Det er tatt opp nytt langsiktig lån
til finansiering av investeringer i kaianlegg med kr 21,8 mill
i 2020. Øvrige investeringer er finansiert med egenkapital.
I 2020 ferdigstilte Trondheim Havn utbyggingen av den nye
utlastingshavnen for kalkstein på Verdal og overleverte
anlegget til Kalkkaia AS. Prosjektet ble muliggjort gjennom
inngåelse av en 99 år leieavtale med Verdalskalk og Norcem
(Kalkkaia AS) i 2017. Prosjektet muliggjør en økning av kalkstein-eksporten fra Verdal fra dagens ca 1 mill tonn til 4 mill
tonn i fremtiden. Arbeidsomfanget inkluderte utfylling i sjø,
opparbeidelse av 23.000 m2 nytt industriareal, samt utbygging av et kaianlegg som muliggjør mottak av tørrbulkskip
av størrelse opp til 60.000 DWT (220m lengde). Dette er et av
de største havneutviklingsprosjektene i Trøndelag i nyere tid
og representerer en stor milepæl for havnevirksomheten, de
berørte brukerne og Verdal kommune. Prosjektets ferdigstilling ble kun marginalt forsinket på tross av det undersjøiske
skredet som fant sted i januar 2019. Investeringskostnadene
endte på kr 126 mill mot en vedtatt investeringsramme på
kr 168 mill. Utbyggingen ble gjennomført uten en eneste
alvorlig HMS-hendelse eller personskade.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle instrumenter består av langsiktig gjeld
til norske kredittinstitusjoner, samt innskudd på rentebærende
konti i norske banker. I 2018 investerte selskapet i fond for
kr 60 mill som en langsiktig plassering. Det er ikke foretatt
ytterligere plasseringer i 2020. Bankinnskudd og lån viser
pr. årsskiftet netto innskudd kr 32,4 mill mot kr 35,9 mill i
2019. Det er i 2020 foretatt opptrekk på lån ifm bygging av
ny kalkkai i Verdal på kr 21,8 mill.

Kredittrisiko

Det er pr utløpet av 2020 balanseført avsetninger med kr
1,4 mill. Dette vurderes å være tilstrekkelig for å møte den
generelle kredittrisiko knyttet til tap på kundefordringer.

Markedsrisiko

Volumutviklingen innen godstransport påvirkes av de økonomiske svingninger i samfunnet. Dette gir svingninger i
størrelsen på varestrømmer, hvor både volumendring og
sammensetningen av vareslag under transport påvirker
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driftsinntektene. Som aktør innen godstransport og logistikk,
er dette svingninger som må påregnes.
Markedssituasjonen for utleie av lokaler og eiendomsgrunn
er på kort sikt mindre konjunkturpåvirket enn havnedriften,
men ved langvarige konjunktursvingninger vil også inntekts- og resultatutviklingen innen eiendomsdriften kunne
bli berørt. Dette er en risiko som må påregnes ut fra at de
fleste av selskapets utleieavtaler gjelder næringslivskunder.
Tilsvarende gjelder for volum og inntekter fra utleie av
parkeringsplasser.

Andre risikofaktorer

Selskapets havnedrift og utleie av bygg og grunn til havnerelaterte leietakere er fritatt for beskatning. Skattemyndighetene har vurdert disse virksomhetene til å oppfylle
skattelovens forutsetning om «ikke erverv til formål». Utleie
av bygg og grunn til ikke havnerelatert virksomhet, samt
parkeringsvirksomhet, er definert som økonomisk virksomhet
og beskattes. Regnskapsresultatet fra selskapets løpende
virksomhet fordeles mellom skattepliktig og ikke skattepliktig
virksomhet i hht bto driftsinntekter. Fra årsregnskapet 2020
er 27,68% av regnskapsresultatet gjenstand for beskatning.
Foregående år var tilsvarende andel 27,04%. Fordelingsforholdet beregnes særskilt for hvert enkelt år og kan endre
seg over tid. Evt. særlige poster, herunder salgsgevinster
og lignende samt evt. nedskrivninger, behandles individuelt
mht. beskatning. Det er avklart med skattemyndighetene, at
ut fra selskapets skatteposisjon er gevinst vedrørende salg
av anleggsmiddel ikke skattepliktig med høyere beløp enn
det som tidligere er kommet til fradrag i inntektene som
avskrivninger. Bestemmelsen innebærer at det ikke utløses
gevinstbeskatning ved salg av eiendomsgrunn når dette
skjer fra Trondheim Havn IKS. Ved eventuelle endringer i
selskapets skatteposisjon for havnevirksomhet og havnerelatert virksomhet, vil også skatteforhold knyttet til gevinst
ved salg av anleggsmidler kunne bli berørt.
I 2015 påpekte ESA at norske kommuners skattefritak og
kommunenes ubegrensede garanti (at en kommune ikke
kan slås konkurs) kan gi kommuner/kommunalt eide bedrifter som driver økonomisk aktivitet økonomiske fordeler
sammenlignet med privateide konkurrenter. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har derfor under vurdering
på hvilken måte offentlig eide selskaper som er organisert
som IKS og KF kan utøve konkurranse på like vilkår som
privateide virksomheter. En lovendring på dette området
vil kunne medføre behov for omorganisering og at selskapets posisjon blir endret, for eksempel ved opptak av lån
til langsiktig finansiering. Også selskapets skatteposisjon
omtalt ovenfor vil kunne bli berørt av en slik eventuell
fremtidig lovendring.

Fremtidsutsikter

Trondheim Havn IKS har betydelig økonomisk fleksibilitet
gjennom meget god likviditet, lite gjeld, samt stabile positive økonomiske resultater fra driften. Samtidig krever den
tekniske tilstanden på mange av våre anlegg, samt våre
utviklingsplaner, historisk store investeringer i årene som
kommer. Deler av disse investeringene må foretas på anlegg
som ikke forventes å gi lønnsomhet på kort sikt, men som
krever investeringer på grunn av betydelig vedlikeholdsetterslep. På lengre sikt forventes byutviklingsprosjektet i
Trondheim å bidra med betydelige utbytter som i sin helhet skal benyttes til å finansiere nødvendige og prioriterte
investeringer.
På kortere sikt er selskapets strategi å styrke lønnsomheten
gjennom lønnsom vekst og selskapet posisjonerer seg på
flere områder for å nå dette målet. Arealutvikling og om
mulig erverv av nye industriarealer nær våre eksisterende
havner, eiendomsutvikling og oppføring/utleie av nye bygg,
verdiutvikling og evt avhending av ukurante arealer, landstrømutbygging, ulike tiltak som bidrar til økt godsomslag og
økte vare- og skipsinntekter innen alle godskategorier (våt/
tørr bulk, stykkgods, container), økt nybilimport sjøveien
direkte fra Europa til Trøndelag, vekst i passasjertrafikken
(cruise/Kystruten) og vekst i tjenestesalg er alle områder
vurderes å kunne bidra til lønnsom vekst i tiden som kommer.
Verdiskapningen fra havet er et stort nasjonalt satsningsområde fremover, herunder etablering av ny fornybar
energiproduksjon (havvind), vekst i havbruksnæringen,
samt innovasjon og utvikling innen maritim sektor. Samtidig
peker både EU og nasjonale myndigheter tydelig på at økt
godsoverføring fra veitransport til sjø/jernbane og styrking
av sjøtransportsektoren blir viktig for å møte den betydelige veksten innen godstransport i årene som kommer og
at dette er en viktig del av klimaløsningen. Alt dette krever
fremoverlente og utviklingsorienterte havner som kan tilby
miljøvennlig, kostnadseffektiv infrastruktur og løsninger/
tjenester til næringslivet og brukerne.

Disponering av årets resultat

Styret vedtar at årets resultat etter skatt kr 40.490.455 tilføres disposisjonsfondet som opptjent egenkapital. Styret
foreslår overfor representantskapet at årsoppgjøret 2020
godkjennes som fremlagt.
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Svein Eggen		

_______________
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__________________
Knut Thomas Kusslid
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_______________
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_______________
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