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FORSLAG TIL ETABLERING AV HAVNEORGANISASJON FOR HAMARØ KOMMUNE - HØRING 
 
Hamarøy kommune har utarbeidet forslag til Havneorganisasjon. Etter behandling i 
Formannskapet i Hamarøy kommune sendes forslaget ut på høring med høringsfrist: 22 april 
2019.  

Etter at høringsfristen er ute vil rådmannen fremme saken til kommunestyret i Hamarøy for 
endelig behandling. 

Høringsbrev med vedlegg vil også bli lagt ut på Hamarøy kommunes nettsider og det vil bli 
annonsert i lokalpressen (Nord-Salten Avis og Avisa Nordland) om høringen. 

Evt. merknader og kommentarer bes sendt Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy evt. 
postmottak@hamaroy.kommune.no innen fristens utløp. 

Lokalutvalgene bes ivareta evt. innspill fra småbåtforeningene. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Even Ediassen 
Prosjektmedarbeider 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 
Adressater: 

Kystverket, pb 1502, 6025 Ålesund 

Nordland Fylkeskommune 

Rederiforbundet, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo 

Nordland Fylkes Fiskarlag, pb 103, 8001 Bodø 

Norges Kystfiskarlag, pb 97, 8380 Ramberg 
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Statens Vegvesen Nordland  

Kystrederiene, Postboks 2020, Nordnes, 5817 Bergen 

NHO Nordland, Sandgata 5A, 8006 Bodø 

Tysfjord kommune 

Steigen kommune 

Lokalutvalgene i Hamarøy kommune 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Petter Staal Arkiv: P00  

Arkivsaksnr.: 18/112    

 

 

ETABLERING AV HAMARØY HAVNEORGANISASJON 

 

Rådmannens innstilling: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Formannskapet vedtar å sende ut på høring om etablering av Havneorganisasjon for 

Hamarøy kommune 

Saken legges ut til høring i 12 uker, med høringsfrist: 22.4.2019 

Saken fremmes Kommunestyret til endelig behandling etter at høringen er behandlet. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

BAKGRUNN 

Ifm sammenslåingen av Hamarøy kommune og Tysfjord Vestside til en kommune fom 2020 

er det nødvendig å gjennomføre endringer mht havneorganisering. 

Status pr i dag er at Tysfjord kommune har etablert nødvendige formelle tiltak og har sin 

havneorganisasjon, mens Hamarøy kommune ikke har en formell havneorganisasjon. 

Det bemerkes her at Regjeringen har satt ned et utvalg som 1. mars 2018 leverte et 

forslag til ny havne- og farvannslov. Høringsfrist var 16.06.2018. Utvalget har kommet 

med en del forslag som kan endre nåværende lovgivning på flere punkter, men 

rådmannen er ikke kjent med når tid ny lov forventes iverksatt og foreslår at 

formannskapet fatter vedtak etter nåværende lovgivning. 

Saken fremmes med bakgrunn i Transportutvikling AS sin rapport (følger vedlagt). Dette 

saksfremlegg er utarbeidet i forhold til de formelle vedtak som må fattes av 

kommunestyret, og gir derfor kun en kortfattet omtale og oppsummering av de ulike 

temaer i Transportutvikling AS sin rapport. Det anbefales derfor nøye å lese gjennom 

Transportutvikling AS sin rapport. 

VURDERING 

Når rådmannen foreslår å opprette egen Havneorganisasjon for Hamarøy kommune er det 

begrunnet i minst to forhold: 



• En formalisering av havneorganiseringen i nåværende Hamarøy vil gi en god 

oversikt over infrastruktur samt kostnader og inntekter ved nåværende drift samt 

skape formelle rammer rundt en allerede eksisterende næringsaktivitet, og 

• en enklere samkjøring og sammenslåing av havneorganisering mellom de to 

kommunene ved etableringen av Nye Hamarøy kommune i 2020. 

Hjemmelsgrunnlaget for å etablere en havneorganisering finnes i Lov om havner- og 

farvann nr 19 av 17. april 2009. 

Fordelene med egen havneorganisasjon er både knyttet til økonomiske forhold, men også 

en mulighet for å bygge opp egen kompetanse. En vil også kunne «stå sterkere» hvis en på 

et senere tidspunkt vurderer et interkommunalt samarbeide. 

 

Konsekvenser ved å opprette en havneorganisasjon: 

1. Formell dokumentasjon og informasjon: 

For å etablere en egen havneorganisasjon er det nødvendig med følgende formelle 

dokumenter, som kommunestyret må fatte vedtak om: 

a) Vedtekter  

b) Prisregulativ og vilkår 

c) Lokal forskrift om anløpsavgift 

d) Lokal forskrift om orden 

e) Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr 

f) Melding om anløp (kan ligge på kommunens hjemmeside) 

g) Håndbok for havnen (kan utarbeides i 2019), og i tillegg bør 

Hamarøy kommunes nettside bør inneholde informasjon fra de ovennevnte punkter (a-g). 

 

2. Økonomiske forhold: 

Når det gjelder økonomi beskriver Transportutvikling AS dette slik: «Grunnlaget for å 

etablere egen og lønnsom havnedrift synes å være til stede i den nye kommunen,..». Når 

det gjelder nåværende Hamarøy kommune skriver Transportutvikling AS: «Før 

kommunesammenslåingen er inntektsgrunnlaget lavt og usikkert». 

Rådmannen foreslår allikevel å innføre anløpsavgift samt vederlag iht vedlagte forslag til 

Prisregulativ. I samme regulativ er det inntatt vederlag og gebyrer. 

Nåværende trafikkgrunnlag for en anløpsavgift vil være for ferge Skutvik-Skrova-Svolvær 

og i tillegg kan avgiften gjelde for: Lokalbåt/hurtigbåter på fylkeskommunal kontrakt, 

Oppdrettsfartøy/fôrbåter/brønnbåter, ambulansefartøy og aktivitet knyttet til kaia på 

Presteid 



Når det gjelder vederlag er rådmannens oppfatning at kaiene må vedlikeholdes og det vil 

ikke være unaturlig at det belastes en form for kaivederlag slik at noe av kostnadene kan 

dekkes.  

Iht Transportutvikling AS er det beregnet inntekter i nåværende Hamarøy på om lag 

347 000, mens det etter kommunesammenslåingen er beregnet totalt 1 262 596 i 

inntekter. Dette betyr at det er nødvendig å holde et lavt kostnadsnivå gjennom 2019 og 

foreta en ny beregning etter kommunesammenslåingen.  

Rådmannen har ikke lagt inn forslag til fritak, eks for ambulansebåt. Dette må vurderes av 

kommunestyret. 

Ferge Skutvik-Skrova-Svolvær og Nordlandsekspressen vil få en økonomisk belastning. 

Dersom kommunene frykter at enkelte samband ikke vil tåle belasningen som 

havneavgiften utgjør kan disse bli fritatt fra dette. 

3. Havnekasse/havnekapital:  

Økonomisk skal havnedriften holdes atskilt fra kommunens øvrige aktivitet. Reglene for 

dette finnes i havne- og farvannsloven, §§ 47-48 om «Havnekapitalen». Dette betyr at det 

må opprettes et eget ansvarsområde/kostnadsdel innen Teknisk enhet og egen bankkonto 

for havnekassen. Budsjett medtas på normal måte gjennom kommunens ordinære 

budsjettarbeide og regnskap fremlegges sammen med kommunens årsregnskap. 

4. Egen kommunal havneorganisasjon:  

Havne- og farvannslovens §45 gir en kommune full organisasjonsfrihet, innenfor kommune-

, selskaps- og foretakslovgivningen. 

Rådmannen foreslår at det etableres en havneorganisasjon som del av teknisk enhet, på 

samme måte som i Tysfjord kommune. Etter sammenslåing med Tysfjord Vestside kan det 

om nødvendig etableres en annen organisasjonsform, evt interkommunalt samarbeide. 

Rådmannen anbefaler følgende organisering: 

a) Hamarøy kommunestyre er øverste myndighet 

b) Formannskapet fungerer som Havnestyre 

c) Teknisk avdeling fungerer som Havneadministrasjon 

d) Teknisk sjef fungerer som Havnesjef. 

 

ISPS-regelverket: er ikke aktuelt for Hamarøy pr i dag. 

 

 

 

 

 



Saksgang: 

Forslaget, med tilhørende dokumenter, må behandles i Hamarøy Kommunestyre. 

Kommunestyret skal forelegges følgende dokumenter:  

1. Organisering og budsjett  

2. Vedtekter 

3. Prisregulativ og vilkår 

4. Forskrift om Anløpsavgift 

5. Forskrift om orden 

6. Forskrift om saksbehandlingsgebyr  

 

 

Høring – forslaget sendes ut på høring. 

Andre gangs behandling i kommunen 1. halvår 2019. 

Melding til Kystverket. Etter at kommunen har foretatt sin formelle behandling bør kopi 

av dokumentene sendes Kystverket.  

Hamarøy kommune må kunngjøre forskriften «i den lokale pressen, enten i hel tekst eller 

med kort omtale med opplysning om hvor en kan få forskriften.»  

Forskrifter sendes til Lovdata for kunngjøring.  

Ifm sammenslåingen av Hamarøy kommune og Tysfjord Vestside må det gjennomføres en 

harmonisering/tilpasning mellom de to kommunene og etablering av en ny felles 

havneorganisering. Dette vil inngå i Fellesnemndas arbeide. 

Vedlegg 

Transportutvikling AS rapport  

Vedtekter 

Prisregulativ og vilkår 

Forskrift om Anløpsavgift 

Forskrift om orden 

Forskrift om saksbehandlingsgebyr  

 

 

 

(Slettes/korrigeres av saksbehandler. Hvis JA – angi ovenforstående). 

 



Rådmann 

Eririk Andre Hopland 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  
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FORSKRIFT OM
ORDEN OG DRIFT I HAVNER OG FARVANN FOR

HAMARØY HAVN

HAMARØY KOMMUNE, NORDLAND FYLKE
HÁBMERA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA.

Fastsatt av Hamarøy kommune den XX.XX.18 med hjemmel i lov 17. april 2009
nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd.

http://www.hamaroy.kommune.no/


2

Innhold

Hjemmel ________________________________ ________________________________ __ 3

§ 1. Formål ________________________________ ________________________________ 3

§ 2. Virkeområde ________________________________ ___________________________ 3

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai ________________________________ _______ 3

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting _________ 4

§ 5. Plikt til å varsle om skade ________________________________ _________________ 4

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke ________________________________ ______________ 4

§ 7. Luftfartøy ________________________________ ______________________________ 4

§ 8. Krav ved passering ________________________________ _______________________ 4

§ 9. Snøtømming ________________________________ ____________________________ 5

§ 10. Andre reguleringer ________________________________ ______________________ 5

§ 11 . Unntak i særlige tilfeller ________________________________ _________________ 5

§ 12. Reaksjonsmidler og straff ________________________________ ________________ 5

§ 13. Ikrafttredelse ________________________________ __________________________ 5



3

Hjemmel

Fastsatt av Hamarøy kommune den XX.XX.18 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om
havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd.

§ 1. Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til
effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
og forvaltning av farvannet.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Hamarøy kommune.

I hoved - og biled gjelder forskrifte n kun innenfor havneavgrensningene i havner, fastsatt i
forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal
gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts - og manøvreringsmidler. Under manøvrering til
og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre
fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig
sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være
til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

K ommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er
nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

FORSKRIFT OM ORDEN OG DRIFT I HAVNER FOR HAMARØY HAVN
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§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og
flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt elle r fortøyningsassistanse dersom dette er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av
hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen k an pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av
hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5. Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig
melde fra til kommunen om skaden.

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a) Ved , og i innseiling til, offentlige kaier og havneanlegg

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.

§ 7. Luftfartøy

Luftfartøy kan bare lande og starte i

a) åpent farvann, og ikke i nærheten av kaianlegg, båthavner eller innretninger i sjøen

§ 8. Krav ved passering

Ved passering nær, eller ved innseiling til, kaianlegg, båthavner og innretninger i sjøen

a) skal det tas følgende forholdsregler:

Fartøyets hastighet skal ikke overstige 5 knop og føreren skal påse at kaianlegg, båthavner
og innretninger ikke påføres skader som skyldes førers manglende aktsomhet.
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§ 9. S nøtømming

Hamarøy kommune kan fastsette nærmere regler om snøtømming i kommunens sjøområder .

§ 10. Andre reguleringer

§ 11. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

§ 12. Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den
gjelder bestemmelsene i havne - og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 k an straffes med bøter etter lov 17. april
2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den XX.XX.18 .

Hamarøy kommune, XX.XX.18

Havnesjefen



FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT
FOR HAMARØY HAVN

HAMARØY KOMMUNE, NORDLAND FYLKE
HÁBMERA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA.

Fastsatt av Hamarøy Havn v/Kommunestyret den xx.xx.18 med hjemmel i FOR
2010 - 12 - 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av

anløpsavgift § 2 og §10, gitt av Fiskeri - og kystdepartement i medhold av LOV
2009 - 04 - 17 nr 19: Lov om havner og farvann) § 8, § 25, og § 52.

http://www.hamaroy.kommune.no/
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HJEMMEL

Fastsatt av Hamarøy Havn v/Kommunestyret den XX.XX.18 med hjemmel i FOR 2010 - 12 - 20
nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift § 2 og §10, gitt
av Fiskeri - og kystdepartement i medhold av LOV 2009 - 04 - 17 nr 19: Lov om havner og
farvann) § 8, § 25, og § 52.

§ 1 VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder Hamarøy Havns bereg ning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som
anløper havn i Hamarøy kommune. Definisjon av "havn" fremgår av Lov om havner og
farvann §4 (Lov av 17. april 2009 nr 19).

§ 2 AVGIFTSPLIKT

Fartøy som anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift til H amarøy Havn, jfr. Lov om
haver og farvann § 25.

Anløpsavgiften skal dekke Hamarøy Havns kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet
med hjemmel i Lov om hav n er og farvann med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette
for sikkerhet og fremkommel ighet i kommunenes sjøområde, iht. §1, jfr. Lov om havner og
farvann § 25.

Anløpsavgiften ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn - og utseiling. Ved flere anløp til
havn i kommunen, i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

fartøy med største lengde under 15 meter
bergings - og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
orlogsfartøy, norske og utenlandske
Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster,
losser eller tar om bord passasjer

Hamarøy kommune kan i særlige tilfeller vedta å frita andre fartøyer for plikten til å betale
anløpsavgift.

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR HAMARØY HAVN



§ 3 FRITAK, NEDSETTELSE OG ETTERGIVELSE

Ved anløp til havn innenfor kommunen gjelder følgende bestemmelser:

Rute - /linjegående fartøy tilhørende samme rederi/operatør med minst 2 anløp pr. uke kan
betale anløpsavgift med et fast beløp pr. måned. Hva som regnes for rute/linjegå ende fartøy,
avgjøres av Hamarøy Havn

Hamarøy Havn kan for særskilte fartøygrupper eller ved spesielle anledninger gi fritak og
reduksjon av anløpsavgiften. Det kan også fastsettes årsavgift eller sesongavgift.

Hamarøy Havn kan etter søknad gi fritak fo r anløpsavgift for vernede fartøyer.

§ 4 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLØPSAVGIFT

I forskrift 2010 - 12 - 20 - 1762, § 4, heter det at:

«Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT), slik den
er angitt i fartøyets internasjonale målebrev, som er i henhold til den internasjonale
konvensjon om måling av fartøy av 1969.»

Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet eller fartøyet ikke har gyldig målebrev,
fastsettes BT av Hamarøy Havn, basert på beregning av BT for tilsvarende far tøy.

Følgende satser gjelder pr. anløp:

De utregnede avgiftsbeløp avrundes til nærmeste hele krone.

Minste avgiftsbeløp er kr. 60, - per anløp.

Fra Til
BT

intervall
BT

akkum.
Sats pr.

BT
Sum pr.
intervall

Sum
akkum.

1 300 300 300 0,20 60 60
301 600 300 600 0,20 60 120
601 1 200 600 1 200 0,20 120 240

1 201 2 000 800 2 000 0,20 160 400
2 001 3 000 1 000 3 000 0,30 300 700
3 001 5 000 2 000 5 000 0,30 600 1 300
5 001 10 000 5 000 10 000 0,10 500 1 800

0,10

Bruttotonnasje (BT) Satser

Større enn 10 000



§ 5 BETALINGSPLIKT

Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jfr. Lov om havner og farvann §
25, 4. ledd. Hamarøy Havn kan kreve at rederen eller agenten stiller økonomisk sikkerhet for
betaling av anløpsavgiften jfr. Lov om havner og farvann § 25, 4.ledd.

§ 6 INNKREVING AV ANLØPSAVGIFTEN

Eiere eller operatører av havner eller havne terminaler som er organisert som eget
rettssubjekt, skal levere nødvendige opplysninger som grunnlag for Hamarøy Havns
innkreving av anløpsavgift.

Hamarøy Havn, kan bestemme at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler skal
innkreve anløpsav gift på vegne av Hamarøy Havn mot særskilt godtgjørelse.

§ 7 KLAGE

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i Lov av 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans.
Klagen sendes til Hamarøy Havn.

§ 8 IKRAFTTREDELSE

Forskriften trer i kraft XX.XX.18 .
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PRIS REGULATIV OG VILKÅR
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1 Forskrift om Anløpsavgift

Hjemmel
Fastsatt av Hamarøy Havn v/Kommunestyret d en XX.XX.18 med hjemmel i FOR 2010 - 12 - 20
nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift § 2 og §10, gitt
av Fiskeri - og kystdepartement i medhold av LOV 2009 - 04 - 17 nr 19: Lov om havner og
farvann) § 8, § 25, og § 52.

§ 1 V irkeområde
Forsk riften gjelder Hamarøy Havns beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som
anløper havn i Hamarøy kommune. Definisjon av "havn" fremgår av Lov om havner og
farvann §4 (Lov av 17. april 2009 nr 19).

§ 2 A vgiftplikt
Fartøy som anløper havn i kom munen skal betale anløpsavgift til Hamarøy Havn, jfr. Lov om
haver og farvann § 25.

Anløpsavgiften skal dekke Hamarøy Havns kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet
med hjemmel i Lov om haver og farvann med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette
for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde, iht. §1, jfr. Lov om havner og
farvann § 25.

Anløpsa vgiften ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn - og utseiling. Ved flere anløp til
havn i kommunen, i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. Se for øvrig § 3.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

• fartøy med største lengde under 15 meter
• bergings - og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
• orlogsfartøy, norske og utenlandske
• Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
• fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke

las ter, losser eller tar om bord passasjer

Hamarøy kommune kan i særlige tilfeller vedta å frita andre fartøyer for plikten til å betale
anløpsavgift.
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§ 3 F ritak, nedsettelse og ettergivelse
Ved anløp til havn innenfor kommunen gjelder følgende bestem melser:

Rute - /linjegående fartøy tilhørende samme rederi/operatør med minst 2 anløp pr. uke kan
betale anløpsavgift med et fast beløp pr. måned. Hva som regnes for rute/linjegående fartøy,
avgjøres av Hamarøy Havn

Hamarøy Havn kan for særskilte fartøygr upper eller ved spesielle anledninger gi fritak og
reduksjon av anløpsavgiften. Det kan også fastsettes årsavgift eller sesongavgift.

Hamarøy Havn kan etter søknad gi fritak for anløpsavgift for vernede fartøyer.

§ 4 Beregningsgrunnlag for anløpsavgift
I forskrift 2010 - 12 - 20 - 1762, § 4, heter det at:

« Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT), slik den
er angitt i fartøyets internasjonale målebrev, som er i henhold til den internasjonale
konvensjon om måling av fartøy av 1969. »

Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet eller fartøyet ikke har gyldig målebrev,
fastsettes BT av Hamarøy Havn, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Følgende satser gjelder pr. anløp:

De utregnede avgiftsbelø p avrundes til nærmeste hele krone.

Minste avgiftsbeløp er kr. 60 , - per anløp.

Fra Til
BT

intervall
BT

akkum.
Sats pr.

BT
Sum pr.
intervall

Sum
akkum.

1 300 300 300 0,20 60 60
301 600 300 600 0,20 60 120
601 1 200 600 1 200 0,20 120 240

1 201 2 000 800 2 000 0,20 160 400
2 001 3 000 1 000 3 000 0,30 300 700
3 001 5 000 2 000 5 000 0,30 600 1 300
5 001 10 000 5 000 10 000 0,10 500 1 800

0,10

Bruttotonnasje (BT) Satser

Større enn 10 000
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§ 5 B etalingsplikt
Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jfr. Lov om havner og farvann §
25, 4. ledd. Hamarøy Havn kan kreve at rederen eller agenten s tiller økonomisk sikkerhet for
betaling av anløpsavgiften jfr. Lov om havner og farvann § 25, 4.ledd.

§ 6 I nnkreving av anløpsavgiften
Eiere eller operatører av havner eller havneterminaler som er organisert som eget
rettssubjekt, skal levere nødvendige opplysninger som grunnlag for Hamarøy Havns
innkreving av anløpsavgift.

Hamarøy Havn, kan bestemme at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler skal
innkreve anløpsavgift på vegne av Hamarøy Havn mot særskilt godtgjørelse.

§ 7 K lage
Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i Lov av 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans.
Klagen sendes til Hamarøy Havn.

§ 8 I krafttredelse
Forskriften trer i kraf t 1.1.2015 .
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2 Vederlag og gebyrer

2.1 Kaivederlag
For bruk av offentlig kai svarer fartøyet kaivederlag etter gjeldende satser pr. BT. Vederlaget
svares per døgn, og fartøyets liggetid regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss.

Følgende satser gjelder pr. anløp:

Fartøy som fortøyer langs siden av et annet fartøy som ligger ved kai, skal betale kaivederlag
som om skipet var fortøyd ved kai.

Minstesats for kaivederlag er kr . 100 for fartøyer over 15 meter lengde, og kr . 60 for fartøyer
under 15 meter lengde.

For fartøyer som ligger ved kai over 30 dager, beregnes en minstesats på kr . 2.000 pr.
påbegynt måned for fartøyer over 15 meter lengde, og kr . 1.000 pr. måned for fartøyer
under 15 meter lengde.

2.2 Vareveder la g
Ved lasting og lossing av varer over offentlige kaier i Hamarøy kommune, betales
varevederlag etter gjeldende satser. I varevederlaget inngår også lagring av varer på anvist
kommunalt areal i inntil 48 timer etter lossing eller før lasting er påbegynt.

Som beregningsgrunnlag f or varevederlaget regnes varens vekt i metriske tonn. For
volumgods regnes 2 m3 som minimum 1 tonn.

Som dokumentasjon kan Hamarøy H avn kreve å få overlevert fraktbrev , manifest o.l. som
viser lastet/losset vekt/volum og varetype.

Følgende satser gjelder for varevederlag:

Fra Til
BT

intervall
BT

akkum.
Sats pr.

BT
Sum pr.
intervall

Sum
akkum.

1 300 300 300 0,40 120 120
301 600 300 600 0,40 120 240
601 1 200 600 1 200 0,40 240 480

1 201 2 000 800 2 000 0,40 320 800
2 001 3 000 1 000 3 000 0,60 600 1 400
3 001 5 000 2 000 5 000 0,60 1 200 2 600
5 001 10 000 5 000 10 000 0,20 1 000 3 600

0,20

Bruttotonnasje (BT) Satser

Større enn 10 000
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2.3 Lagringsvederlag
Ved lagring av varer på offentlige kaier eller bakarealer, etter anvisning fra Hamarøy Havn,
betaler varemottaker kr .2,00 pr. m2 pr. døgn. Dersom varer lagres uten forutgående
anvisning fra havnen, faktureres vareeier med kr .5,00 pr. m2 pr. døgn.

Hamarøy kommune er uten ansvar for varer som er lagret på kommunens kaier eller
bakarealer. Varer som lagres på disse arealene uten samtykke fra Hamarøy H avn, eller ikke
blir fjernet innen avtalt tid, kan fjernes av Hamarøy kommune og lagres for vareeiers
regning.

2.4 Avfallsgebyr
Fartøyer som anløper havner i Hamarøy kommune, og som ikke har avtale om avfallslevering
i andre havner, skal betale avfallsgebyr pr. døgn eller påbegynt døgn, etter gjeldende satser .

( * ) Ex. mva.

Fartøyer som ønsker å levere oljeholdig avfall eller annet spesialavfall, skal varsle Hamarøy
kommune minst 48 timer før ankomst, angi leveringsbehov og avtale levering. I slike tilfeller
skal fartøyet dekke de faktiske kostnader forbu ndet med leveringen.

Godstype Vederlag pr enhet

Stykkgods ikke spesifisert kr. 10. pr. tonn
Stykkgods ikke spesifisert kr. 5 pr. m3

Tørr bulk kr. 5 pr. tonn
Våt bulk kr. 5 pr. m3

Containere med last inntil 20 fot kr. 100 pr container
Containere med last 20 inntil 40 fot kr. 125 pr container
Containere med last fra og med 40 fot kr. 150 pr container
Tomme containere Halv sats

Fra Til
1 1 000 30,00

1 001 3 000 70,00
3 001 5 000 110,00
5 001 10 000 150,00

10 001 20 000 190,00
230,00

Pris pr
påbegynt
døgn (*)

Større enn 20 000

Bruttotonnasje (BT)
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2.5 ISPS - gebyr
ISPS - gebyr skal bidra til å dekke kostnader knyttet til investeringer og drift av sikkerhetstiltak
og terrorberedskap i havnen. Fartøy som anløper en offentlig ISPS - godkjent havneterminal
skal betale ISPS - gebyr.

IS PS - gebyr beregnes av fartøyets bruttotonnasje (BT) og ilegges med en sats på kr 0, 25 p r.
BT pr. på begynt døgn. Minstesats er kr 100 per påbegynt døgn.

Ved k ostnader i forbindelse med høyere sikkerhetsnivå enn nivå 1 belastes skipet de ekstra
kostnader s om ekstra sikringstiltak, vakthold mm måtte medføre.

2.6 Saksbehandlingsgebyr
Til dekning av Hamarøy H avns kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til
tiltak i sjø, etter l o v av 17.4.2009 nr 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd, skal tiltakshaver
betale følgende gebyr:

For plansaker og større tiltak: Kr. 5.000
For mindre saker som krever enkeltvedtak: Kr. 3.000
For ev. nødvendig befaring kommer i tillegg: Kr. 1.000

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak.

3 Forretningsvilkår og an dre forhold

3.1 Betalingsbetingelser
Ved fakturering til kunder forfaller Hamarøy kommunes krav til betaling 14 kalenderdager fra
fakturadato, hvis ikke noe annet er avtalt. Fakturagebyr til legges fakturaens hovedstol.
Dersom betaling ikke skjer innen angitt forfallsdato, kan Hamarøy kommune kreve
purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovverk.

3.2 Merverdiavgift
Alle priser og satser angitt i dette dokumentet er eksklusive merverdiavgift dersom ikke
annet er angitt, og beregnes etter gjeldende satser.

3.3 Gebyrer
Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av H avne - og farvannslovens §§ 6 (behandling av
søknader), 25 (anløpsavgift), 42 (bruk av havnen)og 54 (ko ntrolltiltak og tilsyn) er
tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som Hamarøy kommune har mot reder av fartøy etter § 25 i
denne loven har panterett i fartøyet etter reglene om sjøpanterett i Sjøloven.



9

3.4 Regulering av priser og satser
Priser og satser gitt i dett e dokumentet gjelder normalt for ett kalenderår. Det kan imidlertid
bli foretatt justeringer i løpet av kalenderåret dersom uforutsette forhold gjør det nødvendig.
Slike justeringer blir publisert på Hamarøy kommunes hjemmeside.
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§ 1 Organisasjon og kontorkommune
Hamarøy Havn , heretter havnen, er organisert som en avdeling i nnenfor teknisk etat i
Hamarøy kommune. Hamarøy kommunestyre , heretter k ommunestyret, er havnens øverste
organ.

Formannskapet i Hamarøy kommune , heretter havnestyret , utgjør styret for Hamarøy Havn.
Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med teknisk sjef, heretter
benevnt som havnesjef,som leder.

Hamarøy kommune er foretakets kontorkommune.

§ 2 Formål og ansvarsområde
Havn en er kommune n s havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og
forvaltningsmessige oppgaver kommune n er tillagt etter havne - og farvannsloven, og
bestemmelser gitt i medhold av denne.

H avn en skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre t ilsyn med trafikken i
kommune n s sjøområder og forvalte h avn en s eiendommer, innretninger og andre aktiva , med
sikte på best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.

H avn en har , på vegne av k ommune n , ansvar for å forestå utviklingen av de m aritime
næringsaktiviteter i k ommune n . Havnen kan engasjere seg i næringsrettet virksomhet med
relevans til kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.

De arealplanleggingsmessige oppgaver i havneområdet skjer i samråd med bruker e som har
interesser knyttet til det aktuelle området og i samråd med kommunens fagorganer .

§ 3 Representasjon
Havnestyret representerer h avn en utad, og kan innenfor h avn en s formål og ansvarsområde
inngå avtaler på kommunens vegne.

Havn en forpliktes ved underskrift av havnesjefen og havnestyrets leder eller nestleder, eller
av havnesjefen alene etter nærmere bestemmelse av havnestyret .

I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av havnestyret, faller inn
under havnes jefens myndighetsområde, representeres h avn en utad av havnesjefen.

Den som har representasjonsrett i henhold til ovenstående, gir forpliktende underskrift på
vegne av h avn en .

VEDTEKTER FOR HAMARØY HAVN
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§ 4 Valg og sammensetning av havnestyret
Havnestyret ( Formannskapet ) ve lges i samsvar med kommunestyrets bestemmelser.

Havnestyret velger selv leder og nestleder .

Havnesjefen kan ikke velges som styremedlem.

§ 5 Funksjonstid og suppleringsvalg
Havnestyrets ( Formannskapet s ) funksjonstid følger kommunevalgperioden.

§ 6 Havnesjefens myndighet
Havnesjefen forestår den daglige ledelse av h avn en .

Havnesjefen skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret .
Havnesjefen skal påse at havnens bo kf øring er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltnin gen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig ledelse omfatt er ikke saker som anses å være av uvanlig art eller av stor betydning.
Slike saker kan havnesjefen bare avgjøre om havnestyret i det enkelte tilfelle har gitt
vedkommende myndighet til det , eller at havnestyrets beslutning ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen som helhet. Havnestyret skal i så fall
snarest mulig underrettes om saken.

§ 7 Havnestyrets møter
Havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne finner det påkrevd.
Medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte. Det skal
være minimum 4. møter hvert år.

Innkalling sendes normalt skriftlig med minst syv dagers varsel til alle personer som har
ordinær møt erett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal så langt mulig følge
innkallingen.

Ordfører og r ådmann, personlig eller ve d bemyndiget representant for di sse , har møte - og
talerett, jf. henholdsvis Kommuneloven s § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3.

Om havnestyret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet , har havnesjefen møte - og
talerett.

Havnestyrets møter ledes av Havnestyrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom
ingen av disse er til stede velges en møteleder.

De ansattes rep resentant har ikke rett til å delta i havnestyrets behandling av saker som
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter,
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtale. De ansattes



Vedtekter for Hamarøy Havn

Side 5 av 8

representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder havnestyrets
enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf. Forvaltningsloven § 2.

Havnestyrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom det behandles
saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Havnestyret kan vedta å behandle en sak for
lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige
interesser tilsier dette. Debatt om dette skal foregå for lukk ede dører hvis møteleder krever
det, eller havnestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Godtgjørelser for møter m.v. til medlemmer av havnestyret utbetales i henhold til gjeldende
satser i kommunalt reglement.

§ 8 Havne styrets vedtak og avstemninger
Havnestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnestyrets medlemmer er til
stede.

Havnestyret fatter vedtak med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag må likevel
utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som
vedtatt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Havnestyret kan fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta opp en
slik sak til behandling må være enstemmig.

§ 9 Protoko ll fra havnestyrets møter
Havnesjefen eller den han bemyndiger, fungerer som havnestyrets sekretær og skal sørge
for at det føres protokoll ved havnestyrets møter.
Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer. Den undertegnede
møteprotokollen skal sendes til alle med ordinær møterett i havnestyret .

M edlem eller havnesjef som er uenig i havnestyrets beslutning kan kreve å få sin oppfatning
innført i protokollen. I dette tilfellet bør den avvikende op pfatningen også inneholde en
begrunnelse.

§ 10 Havnestyrets oppgaver og myndighet
Havnestyret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gj elder havnens alminnelige
drift og virksomhet. Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens
formål, forskrifter, vedtekt, økonomiplan og budsjett, samt vedta k og retningslinjer fastsatt
av kommunestyre t .

Havnestyret bemyndiges til å utøve alle kommunale funksjoner etter Havne - og
farvannsloven og innenfor retningslinjer fa stsatt av kommunestyre t ,
med unntak av de saker der det ved lov, forskrift eller statlige delegeringsvedtak er bestemt
at av gjørelse skal treffes av annen myndighet.

Havnestyret har ans var for pla nlegging, utbygging og drift a v kommune n s kaianlegg,
havneinnretn inger og havnerelaterte arealer, innenfor rammer gitt av kommunestyret.
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Havnestyret skal føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg og innretninger og arealer innen
h avn en s myndighetsområde er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen havnestyrets
myndighetsområde på sjø og land ikke unødig hindres eller vanskeliggjøres.

Ansettelse, avskjedigelse og forhold som angår lønnsforhold, og andre personalsaker som
gjelder ansatte i h avn en , undergi s behandling i samsvar med kommunens generelle
regelverk for personalsaker. Havnesjefens arbeidsinnstruks fastsettes imidlertid av
havnestyret.

Havnestyret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Havnestyret kan delegere anvisningsmynd ighet til daglig leder.

Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og
forvaltning av h avn en , og ellers i saker som kan ha drifts - eller samferdsels messig betydning
for havnevirks omheten i kommune n når slike saker behandles av kommune n s øvrige
organer.

§ 11 Enkeltvedtak og kommunale forskrifter
Havnestyret treffer enkeltvedtak etter Havne - og farvannsloven, innenfor retningslinjer
fastsatt av kommunestyret, med unntak av eventuelle avgjørelser som etter loven ikke kan
delegeres.

Kommunestyret fastsetter kommunale forskrifter etter Havne - og farvannsloven etter forslag
fra havnestyret, herunder ordensforskrifter for havnen og bestemmelser om avgifter,
vederlag for havnens tjenester og om avgiftsområder.

§ 12 Forholdet til kommunens rådmann
Innenfor h avn ens myndighetsområde har kommune n s rådmann ingen instruksjons - eller
omgjøringsmyndighet ovenfor havnestyret . Kommunens rådmann kan likevel instruere
havnens ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyre t har
behandlet saken.

§ 13 Havnekapitalen
Havnenes midler, herunder eiendommer og innretnin ger, anskaffet for havnekapitalens
midler, skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Havnekapitalen
kan ikke benyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold,
utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av myndighet eller bestemmelser i eller
medhold av Lov av 2009 - 04 - 17 - 19, § 44 om havne r og farvann og tilre ttelegging for
sikkerh et og fremkommelighet i kommunens sjøområde.

Midler som hører til havnekapitalen kan i særlige tilfeller investeres i prosjekter eller
virksomhet med andre formål enn havneformål jfr. Lov 2009 - 04 - 17 - 19 , § 48 om havne r og
farvann.
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§ 14 Havnekapitalens forvaltning
Det pålegger havnestyret å sørge for at h avn en drives mest mulig kostnadseffektivt. Havnen
skal drive forretningsmessig med målsetting om å være en konkurransedyktig leverandør av
havnetjenester i samsvar med Lov 2009 - 04 - 17 - 19 om havner og farvann.

Innenfor de økonomiske ramme r og den økonomiplan k ommunestyre t har fastlagt, og
innenfor retningslinjer gitt av kommunestyret, avgjør havnestyret hvordan havnekapitalen s
midler skal forvaltes, og treffer beslutning er om bortleie og bortfeste av havnens
eiendommer og innretninger.

I den utstrekning det er forenlig me d økonomiplanen og de ramme r og retningslinjer
kommunestyre t har fastlagt, kan havnestyret treffe beslutning om anskaffelser og om
avhendelse av havnens eiendommer og innretninger.

Kommunestyret treffe r bestemmelse , etter forslag fra havnestyret, om overføring av
bevilgede midler fra et regnskapsår til det neste og kan disponere fondsmidler in nenfor de
rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen.

§ 15 Havneavgifter, vederlag og saksbehandlingsgebyr m.v.
Det tillegger kommunestyret, etter forslag fra havnestyret, å fastsette anløp savgift etter Lov
2009 - 04 - 17 - 19 om havner og farvann , §25. Anløpsavgiften skal dekke h avn en s kostnader
ved utøvelse av myndighet med hjemmel i havne og farvannsloven med forskri fter. I tillegg
kommer kostnader med tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i nnen h avn en s
ansvarsområde.

D et tilligger videre k ommunestyret, etter forslag fra havnestyret, å fastsette
saksbehandlingsgebyr etter Lov 2009 - 04 - 17 - 19 om havner og farvann , § 6 , med tilhørende
forskrifter.

I henhold til alminnelige formuerettslige regler fastsetter kommunestyret, etter forslag fra
havnestyret, pris og øvrige forretningsvilkår for bruk av kaier og andre t jenester som tilbys i
h avn en . Prising av havnens tjenester skal dekke havnens løpende utgifter samt avsetninger
i fond for framti dig utvikling av havnen og dets virksomhet.

§ 16 Lån og kommunale tilskudd
For å finansiere investeringer kan havnestyret , etter kommunestyre t s nærmere
bestemmelse, oppta lån, herunder velge långiver.

Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan d et tas
forbehold om havnens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slike forbehold må
komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre
sikkerhetsmessige eller andre betydelige konsekvenser for havnens forsvarlige drift.
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§ 17 Økonomiplan, budsjett og årsberetning
Etter forslag fra havnestyret vedtar kommunestyre t økonomiplan og årsbudsjett for drift og
investering kommende kalender år. Havnestyret fastsetter den nærmere fordelin g av de
økonomiske rammene.

Havnestyret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal
det gis opplysning om forhold som er viktige for å bedømme h avn en s stil ling og resultatet av
avdelingens virksomhet.

§ 18 Regnskap savslutning og revisjon
Årsregnskapet avlegges etter Regnskapslovens regler, med de tilpasninger som følger av Lov
1992 - 09 - 25 - 107 , § 48 , om kommuner og fylkeskommuner, og forskrift gitt i medhold av
denne loven.

Revisjon av havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og være revidert innen 15.
mars. Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av kommunestyre t
før 1. mai.

§ 19 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft XX.XX.18 . Vedtektene er godkjent a v Hamarøy kommunestyre den
XX.XX.18 .
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1 Innledning og målsetting er
Tidligere var kommunale trafikkhavner bl.a. kjennetegnet ved at kommunen hadde et
godkjent havnedistrikt. Den nye havne - og farvannsloven av 2009 avviklet begrepet
«Havnedistrikt». Sammen med denne avviklingen, ble også adgangen til å ta
havneavgifter avviklet, - med unntak av den såkalte Anløpsavgiften.

Det finnes mange havner i Norge og det opereres med flere organisasjonsformer. I
Nordre Nordland er det flere havner som har etablert et havnedistrikt etter tidligere
Havne - og Farvannslov , bl.a. Tysfj ord kommune med egne regulativ og organisasjon.
Hamarøy kommune har ikke tilsvarende dokumentasjon, organisering og planverk i
forhold til havn.

Fordelene med egen havneorganisasjon er både knyttet til økonomiske forhold, og også
en mulighet for å bygge opp egen kompetanse. En vil også kunne «stå sterkere» hvis en
på et senere tidspunkt vurderer et IKS/Havnesamarbeid.

Hamarøy kommune og deler av Tysfjord kommune vil ventelig bli slått sammen til en
kommune, med virkning fra 1.1.2020. I teksten har vi ben evnt den fremtidige
sammenslåtte kommunen som «Nye Hamarøy».

Det nye «havnen» vil bestå av nåværende Hamarøy kommune og deler av Tysfjord
kommune.

Den nye kommunen vil i regional sammenheng, få en del sjøtrafikk, både fiskeri/oppdrett,
ferger, industriel l tonnasje, lokalbåter og fritidsfartøy. På Drag er det også muligheter for
anløp av stykkgods/containerførende skip og utlasting av tømmer. Det kan være et
trafikkmessig potensiale for videre utvikling av sjøtransporten i den nye kommunen, men
mulighetene er p.t. ikke avklart.

Grunnlaget for å etablere egen og lønnsom havnedrift synes å være til stede i den nye
kommunen , herunder etablering av samkjørte retningslinjer for drift/forvaltning i henhold
til havne - og farvannsloven , Plan og Bygningsloven mv.

Den nye kommunen vil ha behov for en mer planmessig drift/forvaltning av havnene i
kommunen i henhold til gjeldende lov - /regelverk.

Dette innebærer en nødvendig havnemessig «samkjøring» av «en hel og en halv
kommune», både organisatorisk, i forhold til r egelverk og forvaltningsmessig drift. Det er
også viktig at den nye kommunen har en god oversikt over infrastrukturen og de
markedsmessige forutsetningene for drift av havn og kaier. I en slik sammenheng vil det
være fornuftig å ha en strategisk plan for d en nye havnen, herunder eventuelle
muligheter/utfordringer for samarbeid med andre.

Formaliseringen av de nevnte forhold vil være gjenstand for vanlig kommunal
saksbehandling.
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Prosjektmål og resultat
Hovedmålet med prosjektet er å etablere nødvendig e formelle forutsetninger for at
Hamarøy kommune etablerer en havneorganisering som skal dekke de lovbestemte
krav etter H avne - og farvannsloven og gi positiv økonomisk effekt for kommunen.

Prosjektet skal bidra til å forenkle sammenslåing av havneaktivit e ten i Hamarøy og de
deler av Tysfjord kommune som inngår i «Nye Hamarøy». Dette skal bl.a. skje ved en
harmonisering/tilpasning av regulativer, reglementer og praktisk drift i de to
kommunene.

Foreliggende rapport er en konkret vurdering og «etableringsv eiledning» for Hamarøy
kommune , i arbeidet med havneorganiseringen.

Rapporten inneholder også relevante lover, forskrifter og utarbeidede reglementer og
regulativer som er nødvendig for godkjenning og drift i oppstartsfasen.
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2 Oversikt over lovgrunn laget/rammebetingelser
Lovgrunnlaget og forskjellige rammebetingelser er sentrale forutsetninger for etablering
av en havneorganisasjon i Hamarøy . Med lovgrunnlaget menes først og fremst Lov om
havner - og farvann nr. 19 av 17. april 2009 ( havne - og farvan nsloven ), med tilhørende
forskrifter. Med rammebetingelser menes forskjellige forhold som kan ha innvirkning på
Hamarøy kommunes muligheter, f.eks. andre havners praksis, kundenes reaksjoner og
gjeldende politiske føringer.

2.1 Havne - og farvannsloven av 200 9/2010
Havne - og farvannslov er under revisjon. Se kapittel 2.1.3 .

Lovgrunnlaget for Hamarøy Havn er i stor grad hjemlet i gjeldende havne - og
farvannsloven (LOV 2009 - 04 - 17 nr.19: Lov om Havner og Farvann). Loven ble operativ
fra 1.1.2010 og lovteksten er gjengitt i vedlegg VIII .

Tidligere måtte man avgrense («måle opp») såkalte havnedistrikter for å få definert
kommunens forvaltningsansvar og myndighetsområde. Slik er det ikke i dag og
«forvaltni ngsansvar og myndi ghet» er direkte definert i h avn e - og f arvannslovens §9 - 1,
der det heter:

Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor
kommunen har planmyndighet etter Plan - og bygningsloven, med mindre noe annet følger
av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Når det gjelder den geografiske avgrensingen henviser denne paragrafen til Plan - og
bygningsloven (LOV - 2008 - 06 - 27 nr.71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling). I
Plan - og bygningslovens § 1 - 2 (Lovens virkeområde) pkt.2, heter det at:

«I sjøområder gjelder loven ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.»

Siden Hamarøy kommune ikke har grenser mot grunnlinjen vil ansvarsområdet begrenses
av de vanlige kommunegrenser mot tilstøtende kommuner. Se også kapittel 2.6 .

Havne - og farvannsloven definerer i dag mulighet for å ta en avgift (Anløpsavgift), men
flere andre former for markedsbaserte vederlag.

Det er viktig å være oppmerksom på at en «avgift» i prin sippet er en form for et «null -
sum - spill», der avgiften skal motsvares av dokumenterte kostnader, mens «vederlag» gir
en større fleksibilitet mht markedsbasert prissetting.

1.1.1 Kreve inn lovhjemlet Anløpsavgift

Anløpsavgift kan kreves inn når fartøy «anløper havn» i kommunen. Om fartøyet legger til
en kai eller legger til et annet sted innenfor havnens område, er uten betydning, såfremt
det har gått inn i havnens område.
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Lovhjemmelen for Anløpsavgiften finnes i lovens §25 (understrekningene er gjort av
Trans portutvikling AS):

§ 25. Anløpsavgift

Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i
kommunen , skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare
dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hj emmel i
denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan
dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen . I forskriften kan det også
fastsett es rabattordninger.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om kommunens administrasjon av
avgifter som nevnt i første ledd, herunder nærmere regler om hvilke kostnader slik
avgift skal kunne dekke. Departementet kan i forskrift også oppstille andr e rammer
for det nærmere innholdet i forskrifter som gis i medhold av første ledd.

Departementet kan i forskrift bestemme at eiere eller operatører av havner eller
havneterminaler skal innkreve anløpsavgift på vegne av kommunen mot særskilt
godtgjørelse.

B estemmelsene i § 23 tredje ledd gjelder tilsvarende for anløpsavgift etter første
ledd.

Det finnes en del forskrifter til havne - og farvannsloven som utdyper lovtekstens viktigste
paragrafer. Det anbefales at Hamarøy k ommune gjennomgår de forskrifter som har
relevans for kommunen. Anløpsavgiften er imidlertid så sentral at den har fått en egen
forskrift; Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift (FOR - 2010 -
12 - 20 - 1762).

Denne forskriften er viktig for Hamarøy kommune, og andre kommuner , siden den bl.a.
definerer det kostnadsmessige grunnlaget for å kreve inn Anløpsavgift. Selv om det reelle
kostnadsgrunnlaget for avgiften, etter vår oppfatning, er høyst uklart mange steder, -
definerer Forskriften noen retningslinjer som vi legger til g runn at Hamarøy kommune
skal (ikke bør) forholde seg til. Etter vår mening er grunnlaget for disse forskriftshjemlene
rimelig godt presisert i forarbeidene til loven, - men kanskje mer uklare mht . praksis.

I forskriftens § 3 (kostnader som dekkes av anløp savgiften) presiseres det følgende
( understreking er gjort av Transportutvikling AS):

Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet
med hjemmel i ell er i medhold av havne - og farvannsloven . Dette kan være
kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden ,
fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner , isbryting og fastsettelse og
håndhevelse av ordensforskrifter .

F elleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften
bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene.
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Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele
investeringskostnaden jevnt over in vesteringens levetid. Ved intern finansiering
kan det beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på
statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng.

Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr etter hav ne - og
farvannsloven § 6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne - og
farvannsloven § 54, samt kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor
beregningsgrunnlaget.

Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgi ften

Det sentrale for Hamarøy kommune i dette lov - /forskriftsverket er at ikrafttredelse er
styrt av kommunens eget vedtak:

«Kommunen kan i forskrift bestemme» (Havne - og f arvannslovens §25)

Dvs Anløpsavgiften skal fastsettes av kommunen i forskrifts form. Formkravene til en slik
forskrift fremkommer av Forvaltningslovens §38 (gjengitt i vedlegg XIII ). 1. ledd bokstav
c i §38, om kunngjøring i Norsk Lovtidend, gjelder imidlertid ikke . Hamarøy kommune må
sel v kunngjøre forskriften «i den lokale pressen, enten i hel tekst eller med kort omtale
med opplysning om hvor en kan få forskriften.» Dette kan begrenses til en kort omtale
av forskriften med opplysning om hvor den fullstendige teksten kan fås, jfr.
Forva ltningslovens §38 annet ledd.

Vårt utkast til lokal forskrift ( Hamarøy Havn) er gjengitt i vedlegg III .

Videre må kommunen begrunne at det finnes reelle kostnader som skal dekke en slik
avgift ved at man kan dokumentere:

« utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt
kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens
sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester
s om ytes i havnen.» (Havne - og f arvannslovens §25)

I forskriften om beregning og innkreving av anløpsavgift (§3) er kostnadsgrunnlaget
ytterligere presisert ved at man har tatt inn kostnader til:

navigasjonsinnretninger
investeringer og vedlikehold i farl eden
fjerning av hindringer i farvannet
oppsynsfunksjoner
isbryting
fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter

samt at

felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften
bare belastes med sin relative andel av fell eskostnadene
avskrivning og renter regnes som kostnad, også «intern finansiering»
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saksbehandlingsgebyr skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

Med den informasjon vi har mottatt, kan vi ikke se at Hamarøy kommune kan dekke slike
kostnader «ved betaling for tjenester som ytes i havnen» ( havne - og farvannsloven s §
25) .

I kapittel 2.12 er det gjengitt et foreløpig estimat relatert til Hamarøy kommunes mulige
kostnader for å ivareta sine forpliktelser etter havne - og farvannslo ven , samt de ytelser
som antas rimelige for å bidra til å utvikle et godt sjøtransporttilbud i kommunen.
Estimatet bør vurderes og kvalitetssikres av kommunen.

2.1.1 Vederlag

I tillegg til Anløpsavgiften har kommunen mulighet til å ta betalt for de tjenester so m
ytes, på samme vilkår som kommersielle aktører. Dette fremgår av H avne - og
farvannsloven s §25 og §42. Det vil være stor variasjon i silke tjenester, fra havn til havn,
avhengig av hva man tilbyr. Havne – og Farvannsloven (§42, 4 . - 6.ledd) presiserer
imidler tid det lovmessige grunnlaget som følger (understreking er foretatt av
Transportutvikling AS):

Den som tilbyr havne - og transporttjenester fastsetter pris og andre
forretningsvilkår . Departementet kan i forskrift fastsette prinsipper for
prisfastsettelsen .

Departementet kan i forskrift fastsette at den som tilbyr havne - og
transporttjenester, skal utarbeide og publisere en oversikt over gjeldende
bestemmelser, pris og andre opplysninger som kan være av betydning for den
som bruker eller oppholder seg i ha vnen.

Departementet kan etter søknad fra en kommune gi tillatelse til at kommunen
dekker kostnader og utgifter til kommunal havnedrift gjennom havneavgift.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om utforming av havneavgiften.

Dette betyr at «Den som tilbyr havne - og transporttjenester fastsetter pris og andre
forretningsvilkår». Dette gir i utgangspunktet en viss fleksibilitet i prissettingen. Men,
«Departementet kan i forskrift fastsette prinsipper for prisfastsettelsen.»

Dette har så langt ik ke skjedd, slik at kommunene har frihet mht slik prisfastsettelse.

Vanlige vederlag i en havn er knyttet til poster som tidligere var betegnet som avgifter:
varevederlag og kaivederlag. Varevederlag beregnes normalt ut fra en sats pr. tonn eller
enhet som lastes/losses over kai, men kaivederlag normalt beregnes i forhold til fartøyets
størrelse. I motsetning til anløpsavgiften, kan kommunen kun belaste kaivederlag og
varevederlag når fartøyet anløper en kommunal kai.

I vedlegg VII har vi listet opp en del tjenester som forskjellige havner i Nord - Norge tilbyr.
Selv om ordlyden er forskjellig kan begrepene bety det samme.

Priser for tjenester og vederlag som tilbys i Hamarøy Havn skal ikke fastsettes i forskrift ,
og må derfor formelt sett ikke sendes ut på høring.
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2.1.2 Havnekasse/havnekapital

Økonomisk skal havnedriften holdes atskilt fra kommunens øvrige aktivitet. Reglene for
dette finnes i havne - og farvannsloven , §§ 47 - 48 om «Havnekapitalen».

I § 47 heter det at «Havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens
øvrige midler.» Dette innebærer at det må føres et eget regnskap.

§ 47 definerer også hva som inngår i den såkalte «havnekapitalen» i kommunale havner:

Til havnekapitalen hører
a. formuesmass en som hører til havnekassen når denne loven trer i kraft,
b. inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
c. verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
d. inntekter og avkastning for øvrig fra verdier s om nevnt i bokstav a, b eller c.

Havne - og f arvannsloven § 48 utrykker at «Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre
formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og
utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter best emmelser i eller i medhold av
loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder.»

§44 (Kapittelets virkeområde) lyder imidlertid som følger:

«Dette kapittelet gjelder for havner som helt eller delvis eies eller drives av en
eller flere kommuner, eller av foretak eiet av en eller flere kommuner, når noe
annet ikke fremgår av den enkelte bestemmelsen.

Reglene om havnekapital gjelder ikke for havner som på det tidspunkt loven trer i
kraft, ikke har egen formuesmasse ette r § 47 første ledd bokstav a.
Departementet kan likevel ved enkeltvedtak pålegge slike havner å følge reglene
om havnekapital dersom havnen er eller blir et trafikknutepunkt med vesentlig
betydning utenfor egen kommune.

Departementet kan i forskrift gi næ rmere regler til utfylling og avgrensning av
bestemmelsene i kapittelet her.»

Situasjonen for Hamarøy kommune er at de ikke hadde havnekasse før H avne - og
farvannsloven s ikrafttredelse den 1.1.2010. Dette betyr ar kommunen ikke er bundet av
reglene om hav nekapital som følger av lovens kapittel 7, - jfr. havne - og farvannsloven s
§44, jfr. §47.

Men, når det gjelder Anløpsavgiften, så er det bl.a. krav om at den holdes
regnskapsmessig atskilt fra den øvrige kommunekassen, jfr. bl.a. H avne - og
farvannsloven s § 25, med tilhørende forskrifter.
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2.1.3 Ny Havne - og farvannslov

Det vil komme en nye havne og farvannslov i løpet av kort tid. Regjeringen satte ned et
utvalg som den 1. mars 2018 leverte et forslag til ny havne - og farvannslov (NOU 2018:4,
Sjøveien videre)

Utvalget hadde som mandat å foreta en
fu llstendig gjennomgang av havne - og
farvannsloven med sikte på å bedre
sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for
effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

Hensynet til effektiv utnyttelse av
samfunnets ressurser sk u lle vektlegges.

Siktemålet var videre å avdekke
svakheter ved gjeldende lov, og å foreslå
forbedringer for å sikre klare og
forutsigbare rammer for kommunenes
havne - og farvannsforvaltning og
forskrift, om det er regler som bør
oppheves, og om det er and re virkemidler
innenfor Samferdselsdepartementets
ansvarsområde som burde reguleres i
havne - og farvannsloven.

Utvalget sk ulle også vurdere om
strukturen i gjeldende lov var
hensiktsmessig. Ved utarbeidelsen av

lovteksten sk ulle utvalget legge vekt på fo renkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk
anvendbarhet.

Utvalget sk ulle også vurdere om det var behov for lovendringer i havne - og farvannsloven
for å sikre at havne - og farvannsforvaltningen organiseres og utøves i overensstemmelse
med internasjon ale avtaler.

Det sk ulle foretas en utredning av 7 såkalte «særlige spørsmål». Disse var :

Lovens formål
L ovens formålsbestemmelse med sikte på presisering og forenkling.

Definisjoner
L ovens definisjonsbestemmelser, herunder behovet for de enkelte
defini sjonene, og om definisjonene klargjør begrepene som benyttes i loven på en
tilfredsstillende måte.

Generelle bestemmelser om havner
L ovens generelle bestemmelser om havner med sikte på å unngå unødvendig
dobbeltregulering av forhold som er regulert i anne t regelverk. Utvalget sk ulle
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videre foreslå en regulering av havnevirksomhet som er i tråd med internasjonale avtaler
og regelverk.

Kommunal havnevirksomhet
L ovens særlige regulering av kommunal havnevirksomhet og kapitalen i kommunale
havner (havnekapita len). Bestemmelsene skal utformes slik at de legger til rette for
markedsorienterte havner. Regelverket skal videre legge til rette for at havnekapitalen og
havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom
måte. Forslaget må være i tråd med generelle rammebetingelsene for kommunal
næringsvirksomhet, herunder statsstøtte og konkurranseregelverket.

Bruk av farvann og havn
Om det er behov for endringer i lovens regulering av orden og bruk av farvannet og
havnen.

Etablering a v nye navigasjonsinnretninger
På bakgrunn av gjeldende praksis, skal utvalget vurdere om lovens fordeling av ansvar
for etablering av nye navigasjonsinnretninger mellom stat og kommune er
h ensiktsmessig.

Avgifter
Utvalget skal presisere og forenkle hjemle ne til å kreve anløpsavgift og sikkerhetsavgift.

2.1.4 Andre forhold

Det anbefales av Lov og Havner og farvann leses/gjennomgås, - og de tilhørende
forskrifte r samt forslaget til ny havne - og farvannslov . Det finnes også en Veileder til
nåværende havne - og farvannsloven på Kystverkets sider.

2.2 Plan - og Bygningsloven
Hamarøy kommune må forholde seg til Plan - og Bygningslovens hjemler. Det er
imidlertid relevant å påpeke at nåværende Havne - og farvannslov klart definerer
kommunens ansvarsområde, og at dette e r avgrenset at kommunens myndighetsområde
etter Plan - og Bygningsloven, - dvs kommunens vanlige grenser. Se også kapittel 2.1 og
2.6 . Dette kan imidlertid endres ved innføringen av en ny havne - og f arvannslov.

Utkastet til ny lov er nå ute på høring. En av de sentrale endringene som vil kunne
påvirke inntektsgrunnlaget for nåværende Hamarøy havn (og «Nye Hamarøy
h avn» er at det foreslås at Anløpsavgiften oppheves.

Hvis denne endringen blir gjeldende i ny lov, vil det ikke være grunnlag for å kreve
anløpsavgift for fartøy som anløper havnen. Inntektene til havnen vil da i hovedsak
være knyttet til ordinære kommersi elle vederlag fra fartøy som anløper
kommunale kaier og tjenester som utføres av kommunens organisasjon.

Høringsfristen er midt i juni 2018.
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2.3 ISPS 1- regelverket
Kravene i ISPS - koden gjelder alle havneavsnitt som har internasjonal trafikk. For «Nye
Hamarøy » antas dette å gjelde den kommunale kaien på Drag, - evt. andre kaier som
har/får internasjonal trafikk.

ISPS - reglene håndteres na sjonalt av Kystverket . Kystverket har definert klare krav mht .
sikkerhet i forhold til ISPS - koden som skal håndteres for de aktuelle havneavsnitt/havner.

For kommunens kaier må de gjeldene krav/forskrifter løses av kommunen som eier av
kaiene.

For Nye Ha marøy kommune innebærer dette at den kommunale kaien på Drag må ISPS -
godkjennes . Vi har fått forståelse av at dette er gjort, og at det således finnes både en
Sårbarhetsanalyse, en Sikringsplan m v. Hvis PFSO - kurs2 ikke er gjennomført, bør dette
gjøres.

D isse lovbestemte kravene fra nasjonale myndigheter (Kystverket) gjelder generelt. Det
er ikke et spørsmål om man har en kommunal havneorganisering eller ikke. Kravene må
gjennomføres hvis man har internasjonal trafikk.

« Nye Hamarøy havn» vil få internasjo nal trafikk. I henhold til ambisjonene er denne
øken d e over den kommunale kaien på Drag. I så tilfelle må en forholde seg til ISPS -
regelverket.

Gjennomføring av slike Sårbarhetsanalyser mv. kan utføres av en såkalt RSO3, godkjent
av norske myndigheter ved Kystverket.

I forslaget til regulativ er det lagt inn mulighet for å ta et ISPS - gebyr som skal dekke
kostnader relatert til sikkerhet med basis i ISPs - koden og nasjonale forskrifter.

2.4 Andre lover/forskrifter
For øvrig nevnes at det er mye annet regel - og forskriftsverk det kan være greit å
orientere seg om etter hvert. Det kan være IMO - koder, norsk maritimt lovverk,
Havnelovens mange forskrifter osv.

2.5 Andre rammebetingelser
Når man etablerer en ny havneorganisasjon i en kommune bør ikke formålet være a t en
skal «finne noen nye inntekter».

Dette er ikk e utgangspunktet for gjeldende havne - og f arvannslov. Intensjonen er positiv
i forhold til det å utvikle sjøtransport og havner, - og ikke relatert til det å generere nye
kommunale inntekter.

1 «International Ship and Port Facility Securit y Code»
2 K urs for sikringsansvarlig ved havneavsnitt
3 Recognized Security Organization (jfr. IMO, SOLAS)
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En skal derf or forholde seg til både andre havners praksis, fornuftige kostnader,
sammenheng mellom kostnader og avgifter/vederlag osv.

Flere kommunale havner møter i dag utfordringer knyttet til det å dokumentere en
fornuftig sammenheng mellom faktiske kostnader og det som faktureres som f.eks.
anløpsavgift, - jfr diskusjonen mellom Hurtigruten og forskjellige havner .

En bør derfor bestrebe seg på en fornuftig dokumentasjon av kostnader, i henhold til
havne - og farvannsloven , - med tilhørende forskrifter.

I tillegg mener vi at en bør ta hensyn til det faktiske økonomiske fundament i lokalmiljøet.
Selv om det finnes gode kostnadsmessige argumenter for et høyt avgifts - og
vederlagsnivå, - kan det være fornuftige grunner for å vise klokt måtehold. Selv om
kost nader kan begrunnes, bør en også ta hensyn til lokale bedrifters bæreevne.
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2 Status

Hamarøy k ommune har ingen havneorganisasjon i dag. Tysfjord har imi dl ertid etablert
nødvendige for m elle tiltak.

Å operere etter havne - og farvannsloven krever at kommunen har god oversikt over bl.a.
egen infrastruktur (kaier osv), farvann - og farvannsbegrensinger, sjøtransport m.v.

2.6 Forvaltning so mrådet - farvannet/farleden
I kapittel 2.1 ( Havne - og farvannsloven av 200 9/2010 ) ble det påpekt at Hamarøy
kommunens forvaltning - og myndighetsområde er definert av kommunens grenser i
henhold til Plan - og Bygningsloven.

Figur 2 - 1 : Hamarøy kommunes havneområde pr våren 2018

I sjøområdet har Kystverket a nsvar for såkalte hoved - og bileder.

I LLUSTRASJON

MARS 2018

HAMARØY KOMMUNE

HOVEDLED

BILED
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I forskrift til Lov om havner og farvann, om farleder (FOR - 2009 - 11 - 30 - 1477), defineres
de geografiske grensene for hovedled og biled. Dette gjøres for å avgrense de områdene
hvor D epartementet har forvaltningsansvar o g myndighet. Denne forskriften er gjengitt i
vedlegg XII .

Innenfor et havneområde omfatter D epartementets forvaltningsansvar og myndighet for
hovedleder og bileder bare etablering og utbedring av vedkommende fa rled i den
utstrekning D epartementet finner at dette er nødvendig. For øvrig har kommunen
forvaltningsansvar og myndighet, herunder oppsyn og vedlikehold, for hovedleder og
bileder i et havneområde.

2.7 Kaianlegg i kommunen
Nedenfor følger en kort oversikt over kaianlegg i Hamarøy , og mulige kaianlegg etter
kommunesammenslåing . Pr. mai 2018 er det usikkerhet knyttet til hvilke kaianlegg som
blir inklude rt i den nye kommunen. Detaljerte data mangler, og tabellen må ses på som
et grunnlag for videre oppdatering. Det finnes flere kaianlegg i kommune n , både de som
er eid av Staten (fergeleie), kommunen og av private aktører.

Tabell 2 - 1 : Kaianlegg i dagens og nye Hamarøy kommune pr. m ai 2018

Hamarøy kommune eier selv 3 kaianlegg. Dette er Skutvik passasjerkai, kaia på Presteid
og delt eierskap med Kystverket når det gjelder flytebrygga på Tranøy. De kommunale
k aiene har, etter det vi har erfart, en varierende standard.

Hamarøy kommune bør i forbindelse med etableringen av en egen havneorganisasjon
utforme en mer detaljert og oppdatert oversikt over kaianleggenes spesifikasjoner og
standard, - både offentlige og private. En slik oversikt kan i tillegg til det som er gjengitt i
tabell 2 - 1 omfatte bl.a.:

Kommune
(i dag)

Ny kommune Navn på kai Beliggenhet Type kai Type gods Kaieier

Hamarøy Nye Hamarøy Skutvik passasjerkai Skutvik Tre Passasjerer/smågods Kommunen
Hamarøy Nye Hamarøy Skutvik fergekai Skutvik Betong Kjøretøy Staten
Hamarøy Nye Hamarøy Skutvik flytebrygge Skutvik Plast Laks Privat
Hamarøy Nye Hamarøy Skutvik allmenning Skutvik Betong Fisk Staten
Hamarøy Nye Hamarøy Presteid kai Presteid Tre Asfalt og grus Kommunen
Hamarøy Nye Hamarøy Tranøy brygge Tranøy Tre/bet. Grus Privat

Hamarøy Nye Hamarøy Tranøy loskai Tranøy Flytebrygge Los Staten/kommunen

Hamarøy Nye Hamarøy Innhavet kai Innhavet Betong Smolt Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Bognes fergekai Bognes-E6 Fergekai - riksveg Kjøretøy Staten
Tysfjord Nye Hamarøy Drag fergekai Drag RV-827 Fergekai - riksveg Kjøretøy Staten
Tysfjord Nye Hamarøy Drag kommunale kai Drag RV-827 Industrikai Gods Kommunen
Tysfjord Nye Hamarøy Musken Musken Lokalbåtkai Passasjerer/smågods Kommunen
Tysfjord Nye Hamarøy Kommunal kai, Korsnes Korsnes Ikke i bruk - Kommunen
Tysfjord Nye Hamarøy Hulløyhamn Hulløya Lokalbåtkai Passasjerer/smågods Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Kjerrvika Kjerrvika Lokalbåtkai Passasjerer/smågods Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Lokalbåtkai Drag Drag RV-827 Lokalbåt m.v. Passasjerer/smågods Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Hellandsberg småbåthavn Hellandsberg Småbåthavn og molo - Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Korsnes fiskekai Korsnes Fiskerikai Fisk Privat
Tysfjord Nye Hamarøy Kai, Taste of North Korsnes Fiskerikai Fisk Privat
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Oppdatering av kailengder, dybder og byggemat e riale og standard
Fortøyningsinnretninger
Bygninger, lager mv.
Utstyr
Tilgang på tjenester, strøm, vann osv .
Logsitikkmessig tilknytning (veier etc . )
ISPS - status
Kontaktpersoner, kontaktdata osv.

Slike data kan gjerne inngå i en havnehåndbok for nye Hamarøy kommune.

2.8 Trafikkgrunnlaget

2.8.1 Dagens trafikkgrunnlag

Trafikkgrunnlaget , i dag og på sikt, er avgjørende for hvilke muligheter kommunen har
for å etablere en havneorganisasjon og sikre at inntekter dekker kostnader.

Inntektsgrunnlaget er i stor grad styrt av størrelse på fartøy, hvor ofte de anløper, hvilke
tjenester de har behov for, godsmengder osv.

I dag er det noe trafikk over enkelte av kaianleggene, bl.a. sommersambandet Skutvik -
Skrova - Svolvær (1.6 - 31.8) og hurtigbåtanløp Skutvik.

I tillegg finnes det fritidsbåter og annen tilfeldig trafikk. Cruisefartøy anløper ikke
kommunen, selv om potensialet kanskje kan være til stede hvis det skjer en form for
tilrettelegging. Trafikken over Cermaqs anlegg vil bli avviklet når slakteriet flyttes til
Steigen , sommeren 2018 .

Anløpsavgift
Ved etablering av forskri ft for anløpsavgift kan k ommunen i prinsippet belaste
anløpsavgift for alle fartøygruppe r , så lenge de ikke er unntatt eller under 15 meter.
T rafikkgrunnlag i dagens Hamarøy kommune er imidlertid lavt.

Andre vederlag
V are - og kaivederlag gjelder de kommunale kaiene . Kommunen kan imidlertid yte andre
tjenester til de private kaiene. De kommunale kaiene er i dag Skutvik passasjerkai og kaia
på Presteid. Siden Kystverket har eierskap sammen med kommunen når gjelder
flytebrygga på Tranøy, må denne vurderes separat.

Alle kaiene må imidlertid vedlikeholdes og det vil ikke være unaturlig at det belastes en
form for kaivederlag slik at noe av kostnadene kan dekkes. Dette må imidlertid være en
konkret vurdering/beslutning fra kommunen.
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2.8.2 Fremtidig trafikkgrunnlag

Inntektsgrunnlaget og arbeidsomfanget vil endres e tter kommunesammenslåingen.

Hvis dagens regelverk knyttet til anløpsavgift videreføres kan man belaste anløpsavgift for
fergetrafikken:

Ferge Skutvik - Skrova - Svolvær (1.6 - 31.8)
Ferge Bognes - Skarberget
Ferge Drag - Kjøpsvik

I tillegg kan anløpsavgift gjelde for :

Lokalbåt/hurtigbåt er på fylkeskommunal kontrakt
Oppdrettsfartøy/fôrbåter/brønnbåter
Noen få fiskefartøy, bl.a. Korsnes
Bulkfartøy som anløper Drag (Quartz Corp)
Ambulansefartøy (M/S «Basen»)
Aktivitet knyttet til kaia på Presteid
Annet

Det s tørste potensialet for Anløpsavgift kan være knyttet til fergetrafikk over 3 kaianlegg
eid av Statens Vegvesen ( Skutvik , Drag og Bognes ) . Siden anløpsavgiften primært er
farvannsrelatert (ikke til kai) vil en praktisk vinkling være å etablere et månedlig b eløp pr.
samband . Med unntak av Skutviksambandet går fergene kontinuerlig hele året og har en
størrelse som er over 5.500 BT for de største som operer er over Bognes (Barøy og
Lødingen).

Brønnbåter og fôrbåter knyttet til havbruksnæringen avgiftsbelegges flere steder der slike
anlegg finnes. I nærområdet skjer dette bl.a. i Harstad (fra 2013) og Sortland (fra 2014).
Dette er også mulig for Hamarøy kommune. Båtene anløper periodisk og de største
brønnbåtene som Nordlaks operer er er i dag over 2.000 BT.

Lok albåten i Tysfjorden opererer daglig innenfor deler av den nye kommunens, og en
praktisk tillemping vil være et rabattert månedlig beløp i anløpsavgift. «Visten» anløper
daglig flere kaier og har en størrelse på bare 48 BT. Etter kommunesammenslåing vil de t
være to hurtigbåtruter i kommunen:

Lokalbåt i Tysfjorden, med flere anløp
NEX II, med anløp av Skutvik (Salten/Steigtind, 539 BT).

Bulkfartøy som anløper Drag (Quartz Corp), har i dag lav frekvens men denne kan øke.
Dagens fartøy er rundt 3 - 4000 DWT. H er vil det være praktisk å belaste avgiften for
hvert anløp og i forhold til båtstørrelse .

Hamarøy har ubetydelige registrerte landinger av fisk. I 2016 registrerte Råfisklaget bare
270 kg landet fisk og ingenting i 2017. De få fiskefartøyene som anløper på Korsnes vil,
h vis avgift besluttes for disse, representerer en liten andel av inntektene. Noe avhengig
av utviklingen bør det kanskje vurderes om disse skal unntas. I Tysfjord ble det i 2016
landet 122 tonn fisk , og 233 tonn i 2017 (Råfisklaget) . Dette e r små tall i
fiskerisammenheng .
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I 2015 gikk det ca. 2 500 tonn grus over kaia på Presteid .

Når det gjelder ambulansefartøy bør det vurderes om ikke disse bør være unntatt
systemet med anløpsavgift.
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3 Organisering og arbeidsoppgaver

2.9 Organisering
Havne - og f arvannslovens §45 gi r en kommune full organisasjonsfrihet, innenfor
kommune - , selskaps - og foretakslovgivningen:

§ 45.Alminnelige regler
Kommunen kan velge organisasjonsform for egne havner, herunder etablere foretak til
å forestå virksomheten i havnen, med mindre noe annet følger av § 46. Kommuner og
private kan delta i foretak hvis formål er investeringer, utvikling og drift av havnen.

Vanlige organisasjonsformer er bl.a.:

Havneutvalg etter kommuneloven
Som en del av teknisk etat
Kommunalt foretak (KF)
Aksjeselskap (AS e ller ASA)
Interkommunalt selskap (IKS)

Vi tror at d et mest praktiske og enkleste, i alle fall i en oppstartfase, er å etablere
havneorganisasjonen som en del av teknisk etat . Dette er gjort i Tysfjord kommune , og
det vil forenkle sammenslåingen i 2020. D e tte er vanlig i mange små kommuner og det
er mulig å endre dette på sikt når man får mer erfaring fra driften. På sikt kan man også
vurdere samarbeid med andre havner, hvis dette er ønskelig.

En mulig organisasjonsmodell /utviklingsmodell kan se slik ut :

Figur 3 - 1 : Mulig o rganisasjonsmodell nye Hamarøy Havn

www.transportutvikling.no
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Utviklingstegene blir at Hamarøy kommune i løpet av 2018 /2019 etablerer sin
havneorganisasjon, som vil fungere for nåværende Hamarøy kommune. Denne modellen
er lag t til grunn i Vedtektsforslaget, jfr. vedlegg I .

I løpet av 2019, i god tid før kommunesammenslåingen, etableres den nye
havneorganisasjonen. Denne vil være en sammensmelting mellom nåværende Hamarøy
kommune og deler av Tysfjord kommune.

2.10 A rbeidsoppgaver og rutiner
En havneorganisasjon må gjennomføre noen løpende og noen periodiske oppgaver. Vi
nevner bl.a. følgende:

3.1.1 Oppsyn

Det skal holdes oppsyn med anlegg og farvann i ansvarsområdet. Dette krever at en har
oversikt over sjøtrafikk, standard og tilstand på kaier, aktivitet i eventuelle ISPS områder
mv. Kommunen skal i henhold til Have - og farvannsloven «sørge for sikkerhet og
fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde».

Se kapittel XV vedrørende forskrift om orden.

3.1.2 Vedlikehold og drift av anlegg

Havnens anlegg må driftes og holdes vedlike. Dette gjelder spesielt kaianleggene, men
også annet utstyr (f.eks. havnebåt, kjøretøy etc . ), bygninger mv.

Renovasjon er en kommunal p likt, og vi nevner også at alle kystkommuner, innen 1. juli
2014, skal ha utarbeidet en felles avfallsplan for sine småbåthavner som skal godkjennes
av F ylkesmannen. Øvrige kysthavner skal også sende inn avfallsplaner til Fylkesmannen
for godkjenning innen samme dato. Det vises her til vedlegg XIV .

3.1.3 Saksbehandling etter havne - og farvannsloven

Selv om kommunen har fattet et vedtak etter plan - og bygningsloven, så skal det i tillegg
fattes et vedtak etter havne - og farvannslove n dersom tiltaket også faller inn under
denne loven. Vedtaket etter havne - og farvannsloven skal være like utfyllende og grundig
som det kommunen fatter etter plan - og bygningsloven.

Det er også flere andre lover som kan gripe inn i havneforvaltningen, - f.eks.
Vannressursloven, Naturmangfoldloven, Forurensningsloven, Kulturminneloven,
Akvakulturloven, Strandrett osv.

Med hjemmel i havne - og farvannsloven § 6, har Fiskeri - og kystdepartementet gitt
forskrift 20.12.201 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr ette r lov om havner og farvann.
Forskriften gir kommunene hjemmel til å fastsette saksbehandlingsgebyr for behandling
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av søknader etter havne - og farvannsloven § 27 første ledd. Gebyret skal ikke overstige
kommunens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse.

Vi anbefaler Hamarøy kommune å lese Kystverkets Veiledning til den siste havne - og
farvannsloven . Formålet er å gi generell informasjon til bl.a. kommuner for å og bidra til
en riktig og mest mulig lik saksbehandling. Veiledningen gir en oversikt og gjennomgang
av de mest aktuelle delene av havne - og farvannsloven. Informasjon om oppdateringer
legges ut på Kystverkets internettside, i tillegg til at oppdateringer vil fremgå av det
enkelte punktet i veiledningen.

Veiledningen ligge r på Kystverkets sider:
http://www.kystverket.no/Documents/Veiledninger/Veiledning%20til%20havne -
%20og%20farvannsloven%202009.pdf

Ko mmunen kan fastsette et slikt gebyr for behandling etter havne - og farvannsloven , -
dvs kommunen må ikke . Hvis man gjør det, skal gebyret skal fastsettes i egen forskrift.
Se kapittel 2.18 .

3.1.4 Krav til utforming av offentlig statistikk

Havner skal jevnlig sende inn offentlig statistikk til SSB. Det kan være greit å etablere et
system for dette, evt. ta i bruk eksi s terende dataprogrammer, - jfr. kapittel 2.11

3.1.5 Økonomirutiner

Det bør etab leres noen enkl e økonomi - og rapporteringsrutiner som sikrer bl.a.
informasjon som skal danne grunnlagt for fakturering av avgifter og vederlag. Interne
budsjett - og oppfølgingsrutiner bør også vurderes.

3.1.6 Kommunikasjon mellom fartøy, operatører og Hamarøy Havn

Se kapittel 2.19

3.1.7 Årsrapportering

Det må utarbeides et årsregnskap for driften og en årsrapport.

2.11 Behov for datahjelpemidler/programvare
Hamarøy Havn bør vurdere behovet for dataløsninger.

Det kan finnes flere alternati ver. Vi nevner imidlertid PortWin2 som er et system som
benyttes av mange havner. Systemet ivaretar bl.a.:

Anløpshåndtering
Forhalinger
Lasting og Lossing
Lastetyper og varetyper

http://www.kystverket.no/Documents/Veiledninger/Veiledning%20til%20havne-%20og%20farvannsloven%202009.pdf
http://www.kystverket.no/Documents/Veiledninger/Veiledning%20til%20havne-%20og%20farvannsloven%202009.pdf
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Mange ulike rapporter blant disse Tonnrapporter, KPI rapporter, dumper til
P orTools Statistics
Tjenesteleveranser
Dokumentasjonshåndtering
Dagbok
Samspill med AIS, SafeSeaNet, WEB portal og EDI
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4 Økonomi

Det bør etableres et realistisk kostnadsbudsjett før nivået på anløpsavgift kan beregnes
eksakt . Når det gjelder vederlag bø r det også antydes kostnadsmessige forhold, - bl.a.
kaivedlikehold ol.

2.12 Kostnadsgrunnlaget
Kostnadsgrunnlaget for Anløpsavgiften er definert i havne - og farvannsloven , mens øvrige
kostnader må vurderes ut fra budsjetterte kostnader. Inntektsg runnlaget i d agens
Hamarøy kommune er svært lite, men dette vil endres noe etter
kommunesammenslåingen.

Vi har laget en foreløpig budsjettindikasjon, som må vurderes ut fra praktiske realiteter
når man kommer i drift.

Vi har indikert et samlet budsjett på i overkant av ca. kr. 1,1 mill. , som vedrører
kostnader som kan henføres til havnedriften. Vi tror at ca. kr. 850.000 av dette kan
henføres til Anløpsavgiften. Dette forutsetter naturligvis at det besluttes å etablere
tiltakene som medfører korresponderende kostnader.

Tabell 4 - 1 : Mulige kostnader dagens Hamarøy Havn

De budsjetterte kostn ader er noe høyere enn hva vi anbefaler i oppsta rtsfase n , men kan
vise en utvikling på sikt. Dessuten er del er av dette kostnader som i kke er nye, men som
overføres fra allerede eksisterende kostnadsposter. Kostnadene bør imidlertid også
dimensjoneres i forhold til inntektsgrunnlaget.

Etter kommunesammenslåing en vil kostnadene øke utover dette.

2.13 Inntektsmuligheter
Da vesentlige deler av regulativene er styrt av fartøystørrelser (bruttotonnasje/BT) er det
viktig at en ikke bare antyder fartøystyper, men også mulige størrelser og frekvenser.

Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag Annet

Lønn havnesjef 200 000 200 000 Andel av fullstilling, adm, oppsyn, håndhevelse av orden etc
Lønn havnebetjent 200 000 160 000 20 000 20 000 Del stilling, adm, oppsyn, håndhevelse av orden etc
Kontorhold, regnskap, data m.v. 30 000 30 000 Estimat, herunder programvare som f.eks. PortWin2 e.l.
Reisekostnader 30 000 30 000 Direkte reisekostnader (oppsyn, kurs, markedsreiser osv)
Annet/uforutsett/innleide tjenester 50 000 50 000

Havnebåt, investering og drift 130 000 130 000 Investering 400.000 (6 år/5%) og årlig driftskostnad 50.000
Tjenestebil, investering og drift 120 000 96 000 24 000 Investering 350.000 (6 år/5%) og årlig driftskostnad 50.000
Lager og bygninger - - -
Investering og drift bølgedemper - -

Skutvik/Presteid kommunale kaier 100 000 70 000 30 000 Materiell, reparasjoner, renovasjon (ikke investering).
Snørydding 25 000 25 000 Alle kommunale kaier
Sum før felleskostnader 885 000 696 000 139 000 50 000 -
Felleskostnader administrasjon
Hamarøy kommune

200 000 157 288 31 412 11 299 -
Beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes
med sin relative andel av felleskostnadene

SUM KOSTNADER 1 085 000 853 288 170 412 61 299 -

Totalt pr. år
Foreløpig fordeling

BUDSJETTERTE KOSTNADER Kommentater

Direkte administrasjon

Utstyr og bygninger

Drift av kommunale kaier
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Med basis i regulativ forslagene i kapittel 2.16 , jfr. vedlegg II og III , samt antatt
frekvens/størrelse på fartøyene er det satt opp et inntek tsestimat i tabell 4 - 2 nedenfor.

Tabell 4 - 2 : Foreløpig inntektsestimat dagens og nye Hamarøy Havn

Det understrekes at dette er et utgangspunkt /indikasjon , som må k valitet s sikres og
bergenes i detalj.

Med de regulativer og antatte fartøysanløp kan vi antyde en inntekt på 3 - 400.000 knyttet
til dagens Hamarøy og mer enn 1,2 millioner etter kommunesammenslåingen .

2.14 Resultat
Med basis i kostnads - og inntektsestimat ser det ut som at etableringen av Hamarøy Havn
ka n gi en rimelig kostnadsdekning etter kommunesammenslåingen. Før
kommunesammenslåingen er inntektsgrunnlaget lavt og usikkert. E n ny havne - og
farvannslov vil også kunne endre beregningsforutsetningene.

Det er viktig å understreke at deler av kostnadene i estimatet allerede finnes, slik at disse
ikke må oppfattes som «nye kostnader».

Det er som nevnt usikkerhet knyttet til tallene, og endelig resultat er betinget av Hamarøy
Havns egen drift og praksis.

Vi tror det vil være fornuftig å holde e t lavt kostnadsnivå til å begynne med , og foreta en
ny vurdering etter kommunesammenslåingen.

Samband/kai Type BT Kaieier
Ant.anløp

p.a.

Fast AA
beløp
(mnd)

Regulativ
AA

Regulativ
KV

Anløps-
avgift

Kai-
vederlag

Vare-
vederlag

ISPS
gebyr

SUM
INNTEKT

Dagens aktivitet
Skutvik-Skrova-Svolvær Ferge i sommerrute 2036 SVV 92 15 000 180 000 0 0 0 180 000
Skutvik Lokalbåt i rute (NEX) 539 Kommune 360 110 215 39 600 77 400 117 000
Andre kaier Diverse 50 000

Sum i dag 347 000

Ny aktivitet etter kommunsammenslåing
Bognes-Skarberget Ferge i rute 2 299 SVV 0 12 319 0 0 147 828 0 0 0 147 828
Drag-Kjøpsvik Ferge i rute 2 299 SVV 0 12 319 0 0 147 828 0 0 0 147 828
Bognes-Lødingen Ferge i rute 5 651 SVV 0 35 245 0 0 422 940 0 0 0 422 940
Drag Lokalbåt i rute 58 Privat 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Musken Lokalbåt i rute 58 Kommune 360 0 60 100 21 600 36 000 0 0 57 600
Drag kommunale kai Quarts bulk 3 000 Kommune 4 0 750 1 500 3 000 6 000 0 0 9 000
Drag kommunale kai Tømmer 3 000 Kommune 12 0 750 1 500 9 000 18 000 0 0 27 000
Drag kommunale kai Quarts container 5 000 Kommune 12 0 1 350 2 700 16 200 32 400 0 0 48 600
Oppdrettsanlegg Brønnbåter 1 500 Privat 12 0 200 0 2 400 0 0 0 2 400
Oppdrettsanlegg Fôrbåter 1 500 Privat 12 0 200 0 2 400 0 0 0 2 400
Oppdrettsanlegg Oppdrettslektere Privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farvannet Cruisebåter Privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsnes Fiskebåter Privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre kaier Diverse 50 000
Sum ny aktivitet etter kommunesammenslåing 915 596

Sum dagens og ny aktivitet 1 262 596

HAMARØY HAVN (2020-)
Rute, fartøy og anløp Inntekter
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5 Dokumentbehov og hjemmeside

For å etablere en egen havneorganisasjon Hamarøy kreves det at det ut arbeides en del
dokumenter. Fle re av disse skal vedlegges ved saksbehandlingen, og de er nødvendige
for daglig drift.

Nedenfor kommenteres kort en del av disse dokumentene. De finnes i egne vedlegg til
denne rapporten.

2.15 Vedtekter
Utkast til vedtekter finnes i vedlegg I

2.16 Prisregulativ og vilkår
Gjennomføringen av tiltaket krever at det utformes et avgifts - og pris - /vederlagsregulativ,
som i hovedsak vil bli rettet mot sjøtransportaktører. I kommunale kaiområder er det
imidlertid også mulig å vurdere andre for mer for betaling av tjenester, så lenge dette
motsvares av kommunale kostnader.

Regulativet er laget så enkelt som mulig, og innholdet bør vurderes etter hvert. Dette er
både gjort for lettere å kunne tilstrekke seg ny aktivitet, være så moderat som mulig i
forhold til hensynet til eksiterende brukere , samt være prismessig edruelig i forhold til det
man kan oppleve i enkelte andre havner.

Det er således lagt opp til et prisgunstig regulativ, som ikke nødvendigvis dekker alle
kostnader man kunne hatt ved h avnens drift. Selv om det ligger føringer i lover,
forskrifter og praksis om at avgifter/vederlag mv. skal dekke havnens kostnader, så er vi
av den klare oppfatning at også havnen ikke skal pålegge brukerne større kostnader enn
det som er nødvendig for å s ikre lovverkets intensjoner om god fremkommelighet, trygg
ferdsel, effektiv og sikker havnevirksomhet osv.

Regulativet er gjengitt i vedlegg II . Det inkluderer også Anløpsforskriften, jfr. 5.1.1 .

5.1.1 Lokal forskrift om anløpsavgift

Havne - og f arvannsloven krever at det etableres en lokal forskrift som vedrører
Anløpsavgift. Forskriften er gjengitt i vedlegg V. Den er også tatt inn i dokumentet
« Prisregulativ og vilkår for Hamarøy Havn » som gir en samlet fremstilling av Priser og
vilkår. «Regulativet» er gjengitt i vedlegg II .

Forskriften må sendes ut på høring etter Forvaltningslovens regler.

5.1.2 Unntak

I regulativet bør man vurdere å unnta også andre grupper for avgiftplikt enn det som
fremkommer av havne - og farvannsloven s forskrifter. Dette gjelder f.eks.
ambulansebåter. I tillegg bør man vurdere rabatter til enkelte fartøy (uten at dette blir
konkurransevridende), benytte forenklet e betalingsprinsipper der dette er mulig (f.eks.
ved månedsbetalinger) o.l.
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Regulativet åpner for det, uten at det er konkretisert i selve regulativutkastet. Man kan
eventuelt på et senere tidspunkt ta inn slike konkrete forhold, hvis man ønsker det.

2.17 Lo kal forskrift om orden
Etter havne - og farvannsloven §§ 14, 1. ledd og 42, 1. ledd gis kommunen myndighet til
å fastsette forskrifter om henholdsvis orden i og bruk av farvann og havner. Det er
imidlertid valgfritt å fastsette en slik forskrift.

Hamarøy k ommune utarbeider selv forslag til forskrift og sender dette på høring i tråd
med Forvaltningslovens regler (kap. VII) for utarbeiding av forskrifter. Etter behandling
av saken skal forskriften vedtas av kommunen.

Den 2. november 2012 kom en ny forskrift vedrørende orden: »Forskrift om bruk av mal
og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.»
(FOR - 2012 - 11 - 02 - 1040)

Denne er gjengitt i vedlegg XV .

Det er kun hvis §10 («Andre reguleringer) i forskriftsmalen benyttes, at den lokale
ordensforskriften skal godkjennes av Kystverket.

Det er utarbeidet en minimumsforskrift vedrørende bruk og orden i havner og farvann for
Hamarøy kommune. Denne omfatter ikke §10, og kan således settes i verk uten
K ystverkets godkjennelse. Denne forskriften kan «bygges ut» og er gjengitt i vedlegg IV .

Hamarøy kommune skal sende ordensforskriften til Lovdata for kunngjøring, dersom den
ikke skal godkjennes av Kystverket. S kal den godkjennes foretar Kystverket innsendelsen.

2.18 Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr
Den nye havne - og farvannsloven forutsetter at kommunenes utgifter knyttet til
behandling av søknader om tiltak skal dekkes av et eget saksbehandlingsgebyr, slik at
kostnader forbundet med offentlige myndighetshandlinger skal falle på den som pådrar
kostnadene.

Myndigheten til å fastsette gebyr er delegert til kommunen gjennom forskrift 20.
desember 2010 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann
(saks behandlingsgebyrforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2012.

I henhold til saksbehandlingsgebyrforskriften § 1 kan kommunen fastsette gebyr. Det vil
si at det er valgfritt . Det er imidlertid presisert i forskrift 20.12.2010 nr. 1762 om
kommunenes ber egning og innkreving av anløpsavgift § 3, 3.ledd at det ikke er anledning
til å kreve denne type utgifter dekket av anløpsavgiften.

Hvis det etableres gebyr, så skal det fastsettes i forskrift og det skal ut på høring på
vanlig måte. Hvilke formkrav som s tilles til en forskrift fremkommer av forvaltningsloven §
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38, med unntak av bestemmelsen om kunngjøring i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven
§ 38, 1. ledd, bokstav c).

Gebyret skal dekke kostnader kommunen har knyttet til behandling av søknad om
till atelse etter havne - og farvannsloven § 27, 1.ledd. Kommunene skal etter havne - og
farvannslov behandle søknader om tillatelse til tiltak etter § 27, 1. l edd. Søknadsplikten er
knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde.

Det er ikke anledning til å beregne gebyr for behandling av saker der tiltaket er unntatt
fra søknadsplikt. Gebyret skal kun dekke påvisbare utgifter knyttet til
søknadsbehandlingen.

Det er utarbeidet et forskri ftsforslag vedrørende saksbehandlingsgebyr for Hamarøy
kommune. Utkastet kan betraktes som en «minimumsforskrift» vedrørende bruk og orden
i havner og farvann for Hamarøy kommune. Denne omfatter ikke §10, og kan således
settes i verk uten Kystverkets godk jennelse. Denne forskriften kan «bygges ut», og den
er gjengitt i vedlegg V.

2.19 Melding om anløp
havne - og farvannsloven § 22 hjemler at Departementet kan innføre plikt til å melde fra
om anløp og avgang. Bl.a. er det i Forskrift 17.12.2009 nr. 1633 etabler t krav om melding
for fartøy over 300 bruttotonn og fartøy som transporterer farlig eller forurensende last .

Hamarøy kommune bør ha en anløpsmelding som tilfredsstiller noen grunnleggende krav.

De fleste havner har en slik «melding» liggende på sine nett sider.

Som et eksempel har vi vedlagt den Anløpsmeldingen som benyttes av Lødingen Havn, i
Vedlegg VI .

Denne er på norsk. En engelsk versjon vil kunne være påkrevet.

2.20 Håndbok for havnen
Det bør etter hvert utarbeides en form for håndbok for nye Hamarøy Havn. En slik
håndbok kan både være til internt bruk, og til eksternt bruk for å informere og
markedsføre tilbudet.

Her kan det tas inn generell informasjon om kommunen, havneområdet, tilbud som
finnes, oversikt over alle rele vante kaier/anlegg (både kommunale og private), ISPS,
prosedyrer/rapportering og andre relevante dokumenter.
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2.21 Hjemmeside
En eller annen form for hjemmeside bør utvikles, evt . som en del av Hamarøy kommunes
hjemmeside.

Man bør til å begynne med ha med li tt informasjon om havnen, regulativ/forskrifter,
vedtekter, organisasjon/kontakter, en pris - og avgiftkalkulator, ISPS forhold,
anløpsmelding osv .

Denne kan bygges ut etter hvert og det er mange tips å hente fra andre havner. Her kan
man f.eks. inkludere utvidet informasjon vedr. ovennevnte forhold, tidevannsinformasjon,
kaiinformasjon med diverse data, beredskapsplaner, linker til diverse nettsider,
havnehåndbok osv .
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6 Gjennomføringen av tiltaket - fremdriftsprosedyre

Det er kommunen som avgjør om det s kal etableres en havneorganisering etter havne -
og farvannsloven , jfr §25:

«Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i
kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen.»

Etter at dokumentforslagene nå er utarbeidet må det f oretas en behandlingsrunde i
Hamarøy kommune.

Første gangs behandling i kommunen
Forslaget, med tilhørende dokumenter, må behandles i Hamarøy Kommunestyre.
Kommunestyret bør minst forelegges følgende dokumenter:

Administrasjonens saksutredning, f.eks. m ed utgangspunkt i Transportutviklings
rapport

o Herunder organisering og budsjett
Vedtekter
Prisregulativ og vilkår
Forskrift om Anløpsavgift
Forskrift om orden
Forskrift om saksbehandlingsgebyr
Annet

Høring
Etter at kommunestyret har foretatt første gangs behandling, sendes forskriftsforslagene
ut på høring etter Forvaltningslovens regler.

Andre gangs behandling i kommunen
Etter at høringsfristen er ute, behandles forslaget for 2. gang. Her foretas endelig vedtak,
evt. med endringer fra høringsrunden.

Melding til Kystverket
Etter at kommunen har foretatt sin formelle behandling bør kopi av dokumentene sendes
Kystverket. I orienteringen til Kystverket kan man legge ved:

Følgebrev, som bl.a. nevner type organisering
Kommunestyrevedtak, endelig behandling
Avgifts - og vederlagsregulativ
Lokal forskrift om Anløpsavgift
Lokal forskrift om bruk og orden i havner og farvann
Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr
Vedtekter for Hamarøy Havn
Informasjon om organiseringen
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Kunngjøring av tiltaket
Hamarøy kommune må selv kunngjøre forskriften «i den lokale pressen, enten i hel tekst
eller med kort omtale med opplysning om hvor en kan få forskriften.»

Forskrifter sendes til Lovdata for kunngjøring. Hvis Ordensforskriften inkluderer §10
«Andre vilkår», skal forskrif ten godkjennes av Kystverket. Kystverket sørger da for
kunngjøring hos Lovdata.

7 Videre utvikling av Hamarøy Havn

Med basis i den formelle etableringen av Hamarøy Havn (se kapittel 6 ) , bør det legges
opp til en videre utvikl ing og profesjonalisering av havnens drift, - for bl.a. å bidra til
effektiv og konkurransedyktig sjøtransport.

Det bør skje i god tid før kommunesammenslåingen.

Det bør bl.a. utarbeides en Håndbok for den nye havnen (jfr. kapittel 2.20 ), som bl.a. har
en god kaioversikt og beskrivelse av muligheter. Det kan også lages mer operative
terminalhåndbøker for enkelte kaier som f.eks. den kommunale kaia på Drag. Slike
operative terminalhåndbøker kan inkludere havne - og kaibeskrivelser, tilgang til tjenester,
fortøyningsanvisninger, dybdekart og annen maritim informasjon.

Nettsider bør utvikles slik at de gir god og relevant informasjon og organisasjonen bør
utvikles i forhold til behov og ressurstilgang.

Alt dette k an inkluderes ved utviklingen av en samlet strategi - og handlingsplan for
Hamarøy Havn.
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8 Vedlegg og dokumenter

I de følgende vedleggende finnes nødvendige lokale dokumenter for etableringen, samt
havne - og farvannsloven , relevante nasjonale forsk rifter m.v.

Følgende dokumenter er vedlagt:

I. Vedtekter for Hamarøy Havn
II. Prisregulativ og vilkår for Hamarøy Havn
III. Forskrift om Anløpsavgift for Hamarøy Havn
IV. Forskrift om orden for Hamarøy Havn
V. Forskrift om saksbehandling for Hamarøy Havn
VI. Anløpsmelding – eksempel Lødingen Havn
VII. Tjenester som kan tilbys fra havnen
VIII. Havne - og f arvannsloven
IX. Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift
X. Forskrift om publisering av havneopplysninger
XI. Forskrift om havnestatistikk
XI I. Forskrift om farleder
XIII. Forskrift anløpsavgift – Forvaltningslovens §38
XIV. Krav om avfallsplan - Miljødirektoratet
XV. Forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter
XVI. Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne - og farvannsloven

Dokument er med uthevet skrift (I til V) er vedlagt som særtrykk
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I. Vedtekter for Hamarøy Havn

(særtrykk vedlagt i egen fil)

II. Prisregulativ og vilkår for Hamarøy Havn
(særtrykk vedlagt i egen fil)

III. Forskrift om Anløpsavgift for Hamarøy Havn
(særtrykk vedlagt i eg en fil)

IV. Forskrift om orden for Hamarøy Havn
(særtrykk vedlagt i egen fil)

V. Forskrift om saksbehandling for Hamarøy Havn

(særtrykk vedlagt i egen fil)
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VI. Anløpsmelding – eksempel Lødingen Havn
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VII. Tjenester som kan tilbys fra havnen

Nedenfor gjengir vi en del «begreper» som er hentet fra forskjellige nordnorske havner
mht til hvilke tjenester man tar betalt for. Begrepene har forskjellig ordlyd, men kan i
mange tilfeller bety det samme.

Opplistingen er kun ment som informasjon, og ingen anbefaling f ra vår side.

Parkering
Passasjeravgift
Profileringsplass
Pullertest
Redskapsbod og bøteri
Renovasjon/sk ipsavfall/avfallsgebyr
Saksbehandler - vederlag/gebyr
Salg av fisk
Salg fra bil eller salgsbod
Salg fra salgsbil/ - bod
Sjøflyavgift
Slipsett
Småbåthavn/fritidsbrygge
Strømleveranser og strømtilkopling
Terminalvederlag
Tonnasjeavgift
Trafikkavgift
Utleie av pe rsonal
Utstedelse av adgangskort eller
adgangstegn
Vannfylling/leveranse av ferskvann
Varevederlag (tidligere avgift)
Vederlag for bruk av sjøområder
Vederlag for innkjøring
Vederlag for orlogsfartøyer
Vognvederlag
Øvrige brygger

Administrasjonsgebyr
Ambu lansebrygge
Ankring særlig flytende konstruksjoner
Ankring, opptak av sjøsand og bruk av
bøyer
Anne leie av bygninger
Annen arealleie
Anvisning av kaiplass
Avfallsgebyr
Bruk av havnebåt/utleie av båt
Bruk av kommunale flytebrygger
Bruk av servicebygg
Bruk/ leie av kran
Bruk/utleie av utsyr og kjøretøy
Container - håndtering og annen
stevedoring
Fakturering
Fast etablert bunkrings - fasilitet
Festeavgifter
Fiskebrygge
Fortøyning og losskasting
Fortøyning v/bunnkjetting
Gjestebrygge
Godtgjørelse for ventetid
Havnelos
Isavgifter for anløp og varer
ISPS gebyr/sikkerhetsvederlag (hvis
ISPS)
Kaivederlag (tidligere avgift)
Lager/innelagring
Lagring på kai og bakareal
/utelagring/opplag av
varer/overliggende/lagring
containere/opplagsavgift
Leie av kaiplass ved serv icestasjoner
Leier av småbåtplasser
Leveranse av ferskvann
Mottak av spillolje
Oppsetting av båter



HAVNEORGANISERINGHAMARØY

Transportutvikling AS Side 37 av 75

VIII. Havne - og f arvannsloven

Se Lovdata for ytterligere informasjon.

Lov om havner og farvann (havne - og farvannsloven).
Dato LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 1 9
Departement Samferdselsdepartementet
Sist endret LOV - 2012 - 06 - 22 - 45
Publisert I 2009 hefte 4
Ikrafttredelse 01 .01.201 0
Endrer LOV - 1984 - 06 - 08 - 51
Kunngjort 17.04.2009 kl. 13.40
Korttittel Havne - og farvannsloven

Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 6)
Kapittel 2. Forvaltningsansvar og myndighet etter loven mv. (§§ 7 - 12)
Kapittel 3. Bruk av farvann. Navigasjonsveilednin g (§§ 1 3 - 25)
Kapittel 4. Tillatelse og krav til tiltak mv. (§§ 26 - 33)
Kapittel 5. Tiltak ved ulykker og andre hendelser i farvannet (§§ 34 - 38)
Kapittel 6. Alminnelige regler om havner (§§ 39 - 43)
Kapittel 7. Havnevirksomheten (§§ 44 - 51)
Kapittel 8. Tilsyn mv. (§§ 52 - 54)
Kapittel 9. Inndrivelse av krav etter loven (§§ 55 - 56)
Kapittel 10. Forvaltningstiltak (§§ 57 - 61 )
Kapittel 11 . Straffansvar (§62)
Kapittel 12. Ikrafttredelse og endringer i andre lover (§§ 63 - 65)

Lovens tittel endret ved lov 22 juni 201 2 nr. 45. - Jf. tidligere lov 8 juni 1 984 nr. 51 om
havner og farvann m.v.

Kapittel 1 . Innledende bestemmelser

§ 1 . Lovens formål
Loven skal legge til rette for god fremkommeli ghet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og
andre næringer.

http://lovdata.no/lov/2012-06-22-45
http://lovdata.no/lov/1984-06-08-51
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
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Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i
sjøtransport og kombinerte tr ansporter samt for effektiv og konkurransedyktig
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale
transportnettverk.

Del paragraf
§ 2. Lovens vir keområde
Loven gjelder her i riket, herunder i territorialfarvannet og indre farvann. For elver og
innsjøer gjelder loven likevel bare så langt de er farbare med fartøy fra sjøen.
Departementet kan i forskrift gi loven en videre anvendelse for elver og inn sjøer enn
det som følger av annet punktum.

Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen i den utstrekning Kongen bestemmer.
Kongen kan gjøre unntak fra loven og fastsette slike særlige regler som de stedlige
forholdene tilsier.

Kongen i statsråd kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde i Norges
økonomiske sone og i jurisdiksjonsområder etablert i medhold av lov 1 7. desember
1 976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

Departementet kan gi forskrifter om at sjø - og landområder samt arbeid, anlegg og
tiltak k nyttet til forsvarsmessige formål unntas fra loven.

Del paragraf

§ 3. Forholdet til folkeretten
Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av
overenskomst med fremmed stat.

Del par agraf

§ 4. Definisjoner
Med fartøy menes i denne loven enhver flytende innretning som kan brukes som
transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted
eller lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art.

Med havn menes i denne loven områder som er til bruk for fartøy

- som skal laste eller losse gods eller transportere passasjerer som ledd i
sjøtransport eller annen næringsvirksomhet,

- har behov for landings - og liggeplasser mv. i forbindelse med utøvelse av fiskeri -
og havbruksnæring,

- for øvrig har behov for oppankrings - eller liggeplasser eller lignende.

Alle områder som hører til eller er funksjonelt knyttet til områder som nevnt i første
punktum anses også som havn.

Med havnevirksomhet menes i denne loven tje nesteyting, myndighetsutøvelse og
annen offentlig forvaltning som retter seg mot fartøy, gods eller passasjerer i havnen.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
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Med havneanlegg menes i denne loven arealer, bygninger, innretninger og annen
infrastruktur som brukes i havnevirksomhet, herunder kai er, terminalbygninger, laste - ,
losse - og omlastningsinnretninger og lager - og administrasjonsbygninger.

Med farled menes i denne loven særskilte trafikkveier på sjøen fastsatt i medhold av §
1 6.

Med farvann menes i denne loven områder der fartøy kan ferdes og som er innenfor
lovens virkeområde, jf. bestemmelser gitt i eller i medhold av § 2.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette nærmere hva som skal
være omfattet av definisjonene i denne paragrafen.

Del paragraf
§ 5. Plikt til å gi opplysninger og føre statistikk
Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift pålegge eiere eller brukere av
fartøy, eiere eller operatører av havn eller hav neterminal, private kaieiere samt
brukere av havner å gi myndighetene de opplysningene som er nødvendige til bruk
ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning. Departementet kan pålegge eiere
eller operatører av havn eller havneterminal å føre statist ikk for samme formål.

Del paragraf
§ 6. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse mv.
Departementet kan fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse eller
godkjennelse etter bestemmelser i eller i medhold av denne loven.

Del paragraf

Kapittel 2. Forvaltningsansvar og myndighet etter loven mv.

§ 7. Forvaltningsansvar og myndighet etter loven
Forvaltningsansvaret og myndigheten etter denne lov tilligger departementet, med
mindr e noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Forvaltningsansvaret og myndigheten for hovedleder og bileder tilligger
departementet.

For kommunens forvaltningsansvar og myndighet gjelder § 9.

Del paragraf
§ 8. Delegasjon og overføring av myndighet
Kongen og departementet kan delegere forvaltningsansvar og myndighet etter denne
loven til en eller flere kommuner.

Kongen kan bestemme at myndighet etter denne loven overføres til statlig myndighet
når riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Del paragraf

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
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§ 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet
Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området
hvor kommunen har planmyndighet etter plan - og bygningsloven, med mindre noe
annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkom melighet i havner og i kommunens
sjøområde.

Departementet kan gi forskrift og treffe vedtak om kommunens forvaltningsansvar og
myndighet etter denne loven, herunder gjøre unntak fra eller utvidelse av kommunens
forvaltningsansvar og myndighet.

Del paragraf
§ 1 0. Delegasjon av kommunens myndighet
Myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, kan delegeres til
interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1 992 nr. 1 07 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar
1 999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at en nærmere bestemt
del av kommunens myndigh et etter denne loven kan delegeres til private.

Del paragraf
§ 1 1. Offisiell sjøkartmyndighet
Den myndighet Kongen bestemmer (den offisielle sjøkartmyndigheten) utsteder eller
godkjenner offisielle nautiske kart og nautiske publikasjoner.

Departementet kan gi forskrift om at tillatelser, pålegg eller annen informasjon som
har betydning for sikker navigasjon eller ferdsel, skal meldes til den offisielle
sjøkartmyndigheten og den som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler.

Del paragraf
§ 1 2. Forholdet til forvaltningsloven
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av kommunen eller
etter myndighet delegert fra kommunen. Departementet kan i forskrift fastsette annen
klageinstans.

Del paragraf

Kapittel 3. Bruk av farvann. Navigasjonsveiledning

§ 1 3. Trafikkregulering
Departementet kan treffe enkeltvedtak eller gi forskrift om trafikkregulering, herunder
om

a) seilin gsregler, herunder regler om fart,
b) seilingsleder, trafikkseparering og andre rutetiltak,

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
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c) forbud mot at fartøy eller bestemte grupper av fartøy bruker bestemte farleder
eller farvann, eller særskilte vilkår for slik bruk,

d) påbud om at fartøy e ller bestemte grupper av fartøy skal bruke bestemte farleder
eller farvann.

Del paragraf
§ 1 4. Bruk av farvann
Dersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her, kan myndigheten
etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann når hensynet til god
fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvalt ning av farvannet krever
det.

Departementet kan gi forskrifter om adgangen til å fastsette forskrifter etter første ledd
og om det nærmere innholdet i disse, herunder bestemme at slike forskrifter skal
følge en nærmere angitt mal, og at de skal godkjennes av departementet.

Del paragraf
§ 1 5. Uhindret ferdsel i farvannet mv.
Myndigheten etter loven skal sørge for at ferdselen i farvannet ikke hindres eller
vanskeliggjøres. Myndigheten etter loven kan treffe vedtak om avsperring av områder
i farvannet eller på land når det e r nødvendig av hensyn til sikkerheten.

Del paragraf

§ 1 6. Farleder og farledsnormal
Departementet kan ved forskrift fastsette farleder, herunder hvilke farleder som s kal
være hovedled eller biled. Det kan også fastsettes andre farledskategorier.

Departementet kan ved forskrift fastsette standarder for farleder (farledsnormal),
herunder krav til utforming, etablering, drift og vedlikehold, samt krav til
navigasjonsveile dning, ankringsplasser og nødhavner.

Departementet kan ved forskrift fastsette regler om adgang til bruk av farleder til
annet enn sjøtrafikk.

Del paragraf
§ 1 7. Trafikksentraler
Departementet kan opprette trafikksentraler for overvåkning og kontroll med
skipstrafikk og annen ferdsel, herunder håndheving av sjøveisreglene, andre
trafikkreguleringer og sikkerhets - og beredskapstiltak. Trafikksen tralene skal etter
behov også gi navigasjonsassistanse og annen nautisk informasjon til sjøfarende.

Departementet kan gi forskrift om trafikksentralenes oppgaver, virksomhet og
myndighet.

Del paragraf
§ 1 8. Plikt til å melde om farer

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
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En skipsfører som observerer farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel,
skal straks gi melding om dette til fartøy i nærheten. Skipsføreren skal også gi slik
melding til den myndighet departement et bestemmer i forskrift. Andre som observerer
fare av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel skal gi melding om dette til
nærmeste politimyndighet, med mindre slik melding synes åpenbart unødvendig.
Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om melding og om
videreformidling av melding.

Når nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler har mottatt melding som nevnt i første
ledd, skal den straks vurdere å sende ut nødvendig navigasjonsvarsel for det aktuelle
området.

For melding om sjøulykke gj elder sjøloven § 475 og skipssikkerhetsloven § 47.

Del paragraf

§ 1 9. Innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning
Departementet har overoppsyn med og forvaltn ingsansvar for fyrlys, sjømerker,
farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller
regulere ferdselen.

Fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi
navigasjonsveiledning eller regulere fe rdselen, kan bare etableres, fjernes, flyttes eller
endres etter vedtak eller tillatelse av departementet. Det samme gjelder anlegg for
trafikkovervåkning. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse etter § 29.

Departementet kan gi pålegg om

a) oppsetti ng, etablering og drift av innretninger eller anlegg som nevnt i annet ledd,
b) fjerning, flytting eller endring av eksisterende innretninger eller anlegg som nevnt

i annet ledd,
c) skjerming, endring eller fjerning av lys eller andre innretninger som kan virke

villedende for sikker navigasjon eller ferdsel.

Pålegg etter tredje ledd bokstav a kan rettes til den som eier eller er ansvarlig for
innretning, anlegg eller virksomhet som medfører fare for sikker navigasjon eller
ferdsel eller som av andre gr unner medfører behov for å regulere ferdselen. Pålegg
etter tredje ledd bokstav b og c kan rettes til den som eier eller er ansvarlig for
vedkommende innretning eller anlegg.

0 Endret ved lov 22 juni 201 2 nr. 45.
Del paragraf

§ 20. Lokalisering, utforming og tekniske krav til innretninger og anlegg for
navigasjonsveiledning
Departementet kan treffe enkeltvedtak og gi forskrift om tekniske krav til og bruk,
utforming og lokalisering av fyrlys, sjømerker, farvannss kilt og andre innretninger og
anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen.
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Del paragraf
§ 21. Rettsstridig bruk av innretninger og anlegg for na vigasjonsveiledning
Ingen må uten etter tillatelse fra departementet bruke innretning eller anlegg som skal
gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen, til noe annet enn formålet med slik
innretning mv., eller for øvrig foreta noe som kan hindre ell er vanskeliggjøre at slike
innretninger eller anlegg virker etter sin hensikt, herunder fortøye i, fjerne, flytte,
forandre eller skjerme innretningen eller anlegget. Det samme gjelder brygger, kaier
eller liknende for losbåter.

Del paragraf
§ 22. Plikt til å melde om anløp og avgang
Departementet kan treffe enkeltvedtak eller gi forskrift om at sjøfarende og andre skal
ha meldeplikt til statlig eller kommunal myndighe t eller til eiere eller operatører av
havner eller havneterminaler. Departementet kan i forskrift også fastsette
begrensninger i adgangen til å anløpe havn ved manglende oppfyllelse av meldeplikt
etter første punktum.

Del paragraf

§ 23. Kystavgift
Departementet kan gi forskrift om at det for fartøy skal betales avgift (kystavgift) til
staten til dekning av statens utgifter til farledsutbedringer, drift og vedlikehold av fyr,
merker og andre navigasjonshjelpemidler og istjeneste og om rabattordninger for slik
avgift.

Departementet kan gi forskrift som pålegger eiere eller brukere av fartøy å gi
opplysninger, herunder å fremlegge skipsbøkene til bruk ved beregningen av
kystavgift.

Rederen og agenten svarer solidarisk for avgifter etter paragrafen her. Det kan
kreves, bl.a. som vilkår i tillatelse til å benytte tjenester som avgiftene skal dekke, at
rederen eller agenten skal stille økonomisk sikkerhet for betaling av slike avgifter.

Del paragraf
§ 24. Sikkerhetsavgift
Departementet kan i forskrift bestemme at det for fartøy eller bestemte grupper av
fartøy skal betales avgift til staten for bruk av farled med trafikkovervåkning mv.
(s ikkerhetsavgift), herunder om rabattordninger for slike avgifter.

Bestemmelsene i § 23 tredje ledd gjelder tilsvarende for sikkerhetsavgift etter første
ledd.

0 Endret ved lov 22 juni 201 2 nr. 45.
Del paragraf

§ 25. Anløpsavgift
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Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen,
skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens
kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med
forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i
kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for
tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabat tordninger.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om kommunens administrasjon av
avgifter som nevnt i første ledd, herunder nærmere regler om hvilke kostnader slik
avgift skal kunne dekke. Departementet kan i forskrift også oppstille andre rammer for
det nærmere innholdet i forskrifter som gis i medhold av første ledd.

Departementet kan i forskrift bestemme at eiere eller operatører av havner eller
havneterminaler skal innkreve anløpsavgift på vegne av kommunen mot særskilt
godtgjørelse.

Bestemmel sene i § 23 tredje ledd gjelder tilsvarende for anløpsavgift etter første ledd.

Del paragraf

Kapittel 4. Tillatelse og krav til tiltak mv.

§ 26. Alminnelige krav til tiltak
Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives
og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg fer dsel i farvannet
samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig
måte.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, gjennomføring,
drift og vedlikehold av tiltak.

Departementet kan i for skrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, bredde eller
dybde for tiltak som kan innskrenke farledene.

Del paragraf
§ 27. Tiltak som krever tillatelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor
tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier,
brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy,
lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.

Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for
øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det
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samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som
ka n påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Departementet kan i forskrift fastsette hva slags tiltak som er omfattet av de ulike
leddene i denne paragrafen, og kan videre fastsette at bestemte typer av tiltak som
omfattes av først e ledd, i stedet krever tillatelse av departementet. Departementet kan
også i det enkelte tilfellet bestemme at et tiltak som er omfattet av første ledd, i stedet
krever tillatelse fra departementet.

Departementet kan videre i forskrift gi regler om at vis se typer tiltak skal være unntatt
fra kravene om tillatelse etter denne paragrafen, dersom tiltaket er meldt til
myndigheten etter loven innen en fastsatt frist før tiltaket settes i verk. Departementet
kan også ved enkeltvedtak unnta et tiltak fra kravet om tillatelse etter denne
paragrafen, når tiltaket er meldt til myndigheten etter loven innen rimelig tid.

Del paragraf
§ 28. Tiltak av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg
Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for Forsvarets
eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse av
departeme ntet. Er det tvil om tiltaket er omfattet av første punktum, skal saken
forelegges departementet til avgjørelse.

Del paragraf

§ 29. Vilkår i tillatelse
Ved fastsettel sen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapittelet skal det legges vekt på
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det kan bl.a.
settes vilkår om

a) undersøkelser, herunder om virkninger av tiltaket,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning,
d) bruk,
e) vedlikehold,
f) miljøovervåkning,
g) fjerning og opprydding.

Vedtaket kan fastsette at den som får en ti llatelse, eller den i hvis interesse et vedtak
blir truffet, skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd.

I tillatelse til tiltak som kan volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av
farvannet, kan det settes som vilkår at tilta kshaveren skal legge til rette for slik bruk
og utnytting annet sted, eller skal yte tilskudd for dette formål, eller at tiltakshaveren
uten hensyn til skyld skal erstatte skade på og tap av redskap og utstyr mv. som
benyttes i annen næringsvirksomhet i fa rvannet, for eksempel fiskeredskap.
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Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom tiltakshaveren godtgjør at
skaden skyldes grov uaktsomhet fra skadelidte.

D el paragraf
§ 30. Beskyttelse av bestemte områder
Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak for bestemte områder forby eller
sette vilkår for iverksetting av tiltak dersom dette er nødvendig for å bevare bestemte
områder med særlig verdi for mar int biologisk mangfold.

Del paragraf
§ 31. Bortfall av tillatelse
En tillatelse faller bort hvis arbeidet med et tiltak ikke er satt i gang senest tre år etter
at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn
to år. Den myndighet som har gitt tillatelsen, kan forlenge fristen én gang med inntil
tre år.

Del paragraf
§ 32. Samordning av myndighet
Myndigheten etter denne lov og kommunen som plan - og bygningsmyndighet, plikter
å foreta en effektiv og samordnet behandling av søknader om tillatelse.

Tillatelse til tiltak etter dette kapittelet kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner
etter plan - og bygningsloven uten etter dispensasjon fra vedkomme nde plan - og
bygningsmyndighet.

I saker som faller inn under lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur
(akvakulturloven), kan departementet helt eller delvis delegere myndighet etter
kapittelet her til Fiskeridirektoratet eller annen offentli g myndighet.

Del paragraf
§ 33. Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes
Før kommunen eller departementet treffer vedtak etter § 27 og § 28 kan
tiltakshaveren pålegges å sørge for og bekoste slike undersøkelser som er
nødvendige for å klarlegge konsekvenser av at tiltaket gjennomføres. Pålegget må stå
i et rimelig forhold til den betydningen det har for henholdsvis kommunen eller
departementet å få klarlagt muli ge konsekvenser av tiltaket.

Departementet kan i forskrift gi regler om hva slags undersøkelser som er å anse som
nødvendige undersøkelser etter første ledd.

Del paragraf

Kapittel 5. Tiltak ved ulykker og andre hendelser i farvannet

§ 34. Forbud mot å volde fare, skade eller ulempe i farvannet
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Ingen må i farvann eller i havn bruke eller etterlate fartøy, kjøretøy eller andre
gjenstander slik at det kan opps tå fare, skade eller ulempe for fremkommeligheten
eller ferdselen i farvannet eller i havnen, eller for annen bruk av farvannet, med
mindre noe annet følger av bestemmelse eller tillatelse gitt i eller i medhold av denne
loven.

Blir fartøy, kjøretøy eller andre gjenstander brukt eller etterlatt i strid med første ledd,
skal den ansvarlige sørge for tiltak for å redusere eller forhindre slik fare, skade eller
ulempe som nevnt der. Er det oppstått slik skade eller ulempe, skal den ansvarlige
straks sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningene av skaden eller
ulempen. Plikten etter dette leddet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de farer,
skader eller ulemper som skal forhindres eller reduseres.

Myndigheten etter denne loven ka n pålegge den ansvarlige å treffe tiltak som nevnt i
annet ledd innen en nærmere angitt frist. Dette gjelder likevel ikke når departementet
utøver myndighet i medhold av § 38.

Som ansvarlig etter paragrafen her regnes også den som var registrert eier eller eier
av fartøyet, kjøretøyet eller gjenstanden på det tidspunkt fartøyet mv. ble nyttet eller
etterlatt i strid med første ledd, eller som er registrert eier eller eier på det tidspunkt
det blir gitt pålegg etter tredje ledd.

Del paragraf

§ 35. Vrakfjerning mv.
Myndigheten etter loven kan gi pålegg om at den ansvarlige for fartøy, kjøretøy eller
gjenstand som har sunket, strandet, er forlatt eller henlagt, skal rydde opp eller fjerne
fartøyet mv. innen en nærmere angitt tidsf rist når hensynet til god fremkommelighet,
trygg ferdsel eller hensynet til annen bruk eller forvaltning av farvannet krever det.
Hvis pålegget etter første punktum ikke etterkommes innen fristen, kan den ansvarlige
i stedet pålegges å dekke rimelige utgif ter som noen har hatt til opprydding eller
fjerning.

Som ansvarlig etter bestemmelsen her regnes også den som var registrert eier eller
eier av fartøyet, kjøretøyet eller gjenstanden på det tidspunkt fartøyet mv. sank,
strandet, ble forlatt eller henlagt, eller på det tidspunkt pålegget gis.

Plikten etter første ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og
ulemper som skal unngås.

Del paragraf
§ 36. Direkte gjennomføring
Blir et pålegg etter § 34 eller § 35 ikke etterkommet av den ansvarlige, kan
myndigheten etter loven sørge for å iverksette tiltakene. Myndigheten etter loven kan
uten hensyn til om pålegg er gitt sørge for omgående å få satt i v erk tiltak når dette er
påkrevd av hensyn til sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.
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Ved iverksetting av tiltak etter første ledd kan myndigheten etter loven gjøre bruk av
den ansvarliges eiendom selv om dette kan føre til skade og ulempe. Om nød vendig
kan myndigheten be om bistand av politiet.

Departementet kan i forskrift gi regler om gjennomføring av tiltak etter første ledd.

Myndigheten etter loven kan kreve at den ansvarlige dekker utgifter, skade og tap
som oppstår ved tiltak som gjennomføre s etter første ledd.

Del paragraf

§ 37. Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak
Ved direkte gjennomføring av tiltak etter § 36 kan myndigheten gjøre bruk av en
tredjepersons eiendom, forutsatt at dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten eller
fremkom meligheten i farvannet, og at det som tilsiktes oppnådd ved tiltakene, klart
oppveier de skader og ulemper som tiltakene kan påføre tredjepersonen.

Tredjepersonen kan kreve erstatning for skade som nevnt i første ledd av den
myndigheten som har gjennomført tiltakene.

Del paragraf
§ 38. Tiltak overfor fartøy i fare
Departementet kan pålegge eieren, rederen eller føreren av fartøy som har grunnstøtt
eller sunket, eller som av andre grunner har havarert eller er i fare for å havarere, eller
som på annen måte truer sikk erheten i farvannet, å iverksette tiltak for å avverge
nødssituasjonen og sikre fartøyet når departementet finner at tiltaket er påkrevd for å

a) hindre tap av liv eller skade på person, miljø eller eiendom,
b) sørge for sikkerhet og fremkommelighet i fa rvannet.

Pålegget kan bl.a. gå ut på at fartøyet skal endre kurs, endre fart, ankre opp,
nødlosse, ta slep om bord eller skaffe nødvendig assistanse fra bergningsselskap.

Dersom et fartøy slepes på bakgrunn av en slepe - eller bergingsavtale, kan
departeme ntet gi pålegg som nevnt i første ledd til de assisterende fartøyene.

Dersom et pålegg etter første eller andre ledd ikke etterkommes, eller utferdigelse av
slikt pålegg kan medføre at nødvendige tiltak forsinkes, kan departementet sørge for
å iverksette d e nødvendige tiltakene. Om nødvendig kan departementet be om
bistand fra politiet.

Pliktene til å utføre tiltak etter første ledd og departementets rett til å iverksette tiltak
etter tredje ledd gjelder også i tilfelle der tiltaket kan medføre skade på far tøyet eller
gjenstander om bord eller volde tap for eieren, rederen eller lasteeiere. Skipsføreren
og mannskapet kan pålegges å medvirke til gjennomføring av tiltak etter paragrafen
her.

Utgifter, skade og tap som oppstår ved tiltak som iverksettes etter t redje ledd, kan
kreves dekket av fartøyets eier eller reder.
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Ved fare for akutt forurensning gjelder forurensningslovens bestemmelser.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen her.

0 Endret ved lov 22 juni 201 2 nr. 45.
Del paragraf

Kapittel 6. Alminnelige regler om havner

§ 39. Adgang til å benytte havn
Eiere og operatører av havner og havneterminaler har plikt til å motta fartøy i det
omfang plassforholdene tillater det, og fartøyet ikke er til urimelig fortrengsel for
eierens behov for egen bruk av havnen eller andre som er sikret rett til å bruke
havnen. Eiere og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette
begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og
fiskerinæringen.

Plikten til å motta fartøy etter første ledd gjelder likevel ikke for private havner som
ikke tilbyr anløp og tjenester til andre enn eierne av havnen. Departementet kan
like vel i særlige tilfeller ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at slike havner skal
kunne benyttes av andre brukere med et tungveiende behov for de havne - og
transporttjenestene som havnen kan tilby, forutsatt at bruken ikke vil være til urimelig
for trengsel for eierens behov for egen bruk av havnen eller andre som er sikret rett til
å bruke havnen.

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift gi nærmere regler om plikten til å
motta fartøy etter første ledd.

Del paragraf
§ 40. Drift og vedlikehold av havn mv.
Eiere av havner og havneterminaler skal sørge for at havneanleggene driftes og
vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne - og transporttjeneste r i havnen blir
dekket på en sikker og effektiv måte.

Departementet kan treffe enkeltvedtak og gi forskrift om

a) hvordan havneanleggene skal drives og vedlikeholdes for å tilfredsstille kravene i
første ledd,

b) hvordan lasting, lossing, lagring og tran sport av gods skal foregå,
c) hvilke oppgaver som for øvrig kan utføres ved havneanleggene,
d) bruk av havner, og bruk av sjøområder i tilknytning til havner, for bestemte

grupper av fartøy,
e) hvordan virksomheten skal tilpasses behov knyttet til ko mbinerte transporter.

Kommunen hvor havnen ligger skal påse at havneanlegg og løsøre som brukes i
havnevirksomheten, er i forsvarlig stand. Kommunen kan gi pålegg om forsvarlig
istandsetting eller fjerning av løsøre og havneanlegg som nevnt i første punkt um.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal


HAVNEORGANISERINGHAMARØY

Transportutvikling AS Side 50 av 75

0 Endret ved lov 22 juni 201 2 nr. 45.

Del paragraf
§ 41. Havner med persontrafikk
Eiere av havner og havneterminaler som har persontrafikk, skal sørge for at de drives
på en måte som ivaretar sikkerheten for liv og helse. Terminalbygg skal være
forsvarlig utrustet.

Departementet kan i forskr ift gi regler om håndteringen av persontrafikk i havnen,
herunder om krav til terminalbygg.

Del paragraf
§ 42. Bruk av havnen
Dersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her, kan kommunen i
forskrift gi regler om orden i og bruk av havnen når hensynet til effektiv og sikker
havnevirksomhet krever det.

Departementet kan gi forskrifter om adgangen til å fastsette forskrifter etter første ledd
og om det næ rmere innholdet i disse, herunder bestemme at slike forskrifter skal
følge en nærmere angitt mal, og videre at de skal godkjennes av departementet.

Reglene i § 27 om at visse tiltak krever tillatelse fra kommunen, gjelder tilsvarende for
opplag i havnen.

D en som tilbyr havne - og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår.
Departementet kan i forskrift fastsette prinsipper for prisfastsettelsen.

Departementet kan i forskrift fastsette at den som tilbyr havne - og transporttjenester,
skal ut arbeide og publisere en oversikt over gjeldende bestemmelser, pris og andre
opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i
havnen.

Departementet kan etter søknad fra en kommune gi tillatelse til at kommunen dekker
kostnader og utgifter til kommunal havnedrift gjennom havneavgift. Departementet
kan i forskrift gi nærmere regler om utforming av havneavgiften .

Del paragraf

§ 43. Sikkerhet og terrorberedskap i havner og havneterminaler
Eiere og operatører av havner og havneterminaler som er omfattet av forskrifter som
nevnt i annet ledd, skal treffe de tiltakene som er påkrevd for å forebygge og hindre
terrorhandlinger og andre forsettlige, ulovlige handlinger rettet mot havnen,
havneterminalen, eller fartøy som bruker havnen eller havneterminalen.

Departementet kan gi forskrifter om sikkerhets - og terrorberedskapen i havner og
havneterminaler, herunder om

a) hvilke havner og havneterminaler som skal være omfattet av reglene,
b) plikt for eiere og operatører av havner og havneterminaler til å foreta en
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sårbarhetsvurdering,
c) plikt for eiere og operatører av havner og havneterminaler til å ha en godkjent

sikkerhets - og terrorberedskapspla n,
d) inspeksjoner ved nasjonal eller internasjonal myndighet,
e) plikt for eiere og operatører av havner og havneterminaler til å utpeke og lære

opp særskilt personell med ansvar for sikkerhet og terrorberedskap,
f) forbud mot bruk av farvann (sikke rhetssone),
g) adgang til å foreta kontroll, og eventuelt bortvisning, av personer, kjøretøy og

gjenstander som er eller skal inn i havn eller havneterminal,
h) utstedelse og utforming av identifikasjonsbevis,
i) adgang til å forby et fartøy å gå til havnen eller havneterminalen, pålegge et

fartøy å forlate havnen eller havneterminalen eller fastsette andre nødvendige
tiltak overfor et fartøy og

j) stenging av havner eller havneterminaler.

Del paragraf

Kapittel 7 . Havnevirksomheten

§ 44. Kapittelets virkeområde
Dette kapittelet gjelder for havner som helt eller delvis eies eller drives av en eller
flere kommuner, eller av foretak eiet av en eller flere kommu ner, når noe annet ikke
fremgår av den enkelte bestemmelsen.

Reglene om havnekapital gjelder ikke for havner som på det tidspunkt loven trer i
kraft, ikke har egen formuesmasse etter § 47 første ledd bokstav a. Departementet
kan likevel ved enkeltvedtak på legge slike havner å følge reglene om havnekapital
dersom havnen er eller blir et trafikknutepunkt med vesentlig betydning utenfor egen
kommune.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og avgrensning av
bestemmelsene i kapittelet her.

Del paragraf

§ 45. Alminnelige regler
Kommunen kan velge organisasjonsform for egne havner, herunder etablere foretak
til å forestå virksomheten i havnen, med mindre noe annet følger av § 46.

Kommuner og private kan delta i foretak hvis formål er investeringer, utvikling og drift
av havnen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om organisering og forvaltning av
havner og havnevirksomhet.

Del paragraf
§ 46. Krav til utpekte havner
Departementet utpeker havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker
sjøtransport av personer og gods. Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift
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fastsette nærmere krav til slike havner, herunder krav om organisering, samarbeid
med andre havner og representasjon i havnens styrende organer. Ved vurderingen av
om en havn skal utpekes etter første punktum , skal det legges vekt på omfanget av
virksomheten i havnen og de havne - og transporttje nester som tilbys, herunder
godsvolum, organisering og samarbeid med andre havner samt havnens
samfunnsmessige betydning. Havner med statlige og private eiere kan også utpekes.

Utpekte havner etter første ledd skal utarbeide en plan som ivaretar krav til
a realtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt.
Planen skal følge kravene til rullering som kommuneplan.

Del paragraf
§ 47. Havnekapit alen i kommunale havner
Til havnekapitalen hører

a) formuesmassen som hører til havnekassen når denne loven trer i kraft,
b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
c) verdier som trer i stedet for verdier som omfatte s av bokstav a eller b og
d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Havnekapitalen s kal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler.
For havnevirksomhet som ikke er omfattet av § 1 - 2 i lov 17. juli 1998 nr. 56 om
årsregnskap mv. (regnskapsloven) eller av særlige regnskapsregler fastsatt i eller i
medhold av lov 25. september 1 992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) eller annen lovgivning, skal det utarbeides resultatregnskap og
årsb eretning etter reglene i regnskapsloven, med mindre det i forskrift fastsatt av
departementet er gjort unntak fra dette kravet.

Havnekapitalen k an benyttes til investering i foretak som nevnt i § 45 annet ledd.
Eierandel ervervet ved slik investering, og a vkastningen av denne, inngår i
havnekapitalen.

Del paragraf
§ 48. Forvaltning av havnekapitalen
Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, h erunder drift,
vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet
etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområder. Av årsresultatet kan det foret as
avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet .

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette hva havnekapitalen kan
benyttes til. Departementet kan prøve lovligheten av en kommunes vedtak eller annen
dispos isjon over havnekapitalen. Dersom et vedtak eller annen disposisjon over
havnekapitalen anses ulovlig, kan departementet iverksette forvaltningstiltak overfor
kommunen.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne#shareModal


HAVNEORGANISERINGHAMARØY

Transportutvikling AS Side 53 av 75

Departementet kan i særlige tilfeller og på nærmere vilkår gi tillatelse til at midler som
hører til havnekapitalen, blir investert i prosjekter eller virksomhet med andre formål
enn de som er nevnt i første ledd. Slik investering og avkastningen av denne inngår i
havnekapitalen, med mindre departementet ved vedtak fastsetter noe annet.

Del paragraf
§ 49. Økonomiforvaltning i havner organisert som aksjeselskap, allmennaksjeselskap
eller interkommunalt selskap. Utdeling av selskapets midler
Når havnekapit alen er investert i selskap som nevnt i § 45 annet ledd som er
organisert som aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller interkommunalt selskap, kan
utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler ikke foretas før etter at
det er foretatt nødvend ig avsetning til vedlikehold, nyanlegg, fremtidig utviklingstiltak
og investeringer i havnevirksomheten. Departementet kan innenfor de rammene som
følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr.
45 om allmennaksjese lskaper (allmennaksjeloven) eller lov 29. januar 1999 nr. 6 om
interkommunale selskaper i forskrift gi nærmere regler om hvordan utdeling og annen
anvendelse av selskapets midler, herunder utbytte, skal foretas og hvordan midlene
skal benyttes. I forskrift en kan det gjøres unntak fra reglene i § 47 første og annet
ledd og § 48 første ledd.

Departementet kan gi pålegg om at midler som er utdelt fra selskapet i strid med
bestemmelser gitt i eller i medhold av første ledd, skal tilbakeføres til selskapet.

Del paragraf
§ 50. Fritak fra reglene om havnekapital
Departementet kan etter søknad fra en kommune gjøre vedtak om at en havn helt
eller delvis skal få fritak fra reglen e om havnekapital i dette kapittelet. Ved avgjørelsen
av om fritak skal gis, skal det legges vekt på transporthensyn og nærings - og
miljømessige konsekvenser. Første punktum gjelder ikke for havner som er
trafikknutepunkt med vesentlig betydning utenfor ko mmunen.

Ved fritak etter første ledd skal det som hovedregel stilles vilkår om bruk av
havnekapitalen til havnevirksomhet, om deltakelse i interkommunalt havnesamarbeid
eller om bruk av havnekapitalen til andre for mål som fremmer sjøtransport.
Departemente t kan i særlige tilfelle gi tillatelse til at hele eller deler av havnekapitalen
brukes til allmennyttig formål.

Departementet skal høre berørte organisasjoner og etater før det treffer vedtak om
fritak.

Kommunens søknad om fritak etter første ledd skal re degjøre for hvordan arealer,
eiendommer og andre midler som inngår i havnekapitalen, tenkes disponert.

Del paragraf
§ 51. Særlig om statlige havner
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Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at moloer, kaier og andre
havneinnretninger mv. som er bygget for eller finansiert med statlige midler, skal
brukes til bestemte formål.

Dersom ko mmunen tar i bruk statens moloer, kaier og andre havneinnretninger mv.,
kan departementet pålegge kommunen å overta ansvaret for drift og vedlikehold som
følger av bruken.

Del paragraf

Kapittel 8. Tilsyn mv.

§ 52. Tilsyn
Departementet bestemmer hvem som er tilsynsmyndighet etter denne lov.
Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av denne
lov blir overholdt. Departementet kan i forskrift gi n ærmere regler om organisering,
gjennomføring og avgrensning av tilsynsoppgavene.

Departementet fører tilsyn med kommunens plikter etter § 1 5 første ledd første
punktum, § 40 tredje ledd, § 47 annet ledd, § 48 første ledd og § 51 annet ledd.
Tilsynet skjer i henhold til lov 25. september 1992 nr. 1 07 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 10A.

Del paragraf

§ 53. Rett til opplysninger og gransking
Myndigheten som utfører tilsyn i henhold til § 52, skal ha uhindret tilgang til havner ,
farvann og tiltak i farvannet, så langt det er nødvendig for gjennomføringen av tilsynet.

Tilsynsmyndigheten kan pålegge enhver som driver aktivitet som omfattes av denne
loven, å legge frem opplysninger, dokumenter eller annet materiale av betydning for
tilsynet. Når særlige grunner tilsier det kan også andre enn personer som nevnt i
første punktum, pålegges å legg e frem for tilsynet slike opplysninger mv. som nevnt
der. Plikten til å legge frem slike opplysninger mv. gjelder bare så langt lovbestemt
taushetsplikt ikke er til hinder for at opplysningene legges frem for
tilsynsmyndigheten.

Departementet kan gi forskr ifter om gjennomføring av tilsynet og plikten til å medvirke,
herunder om at egenrapportering kan tre i stedet for tilsyn.

Del paragraf
§ 54. Gebyr for kontrolltiltak og tilsyn
Departementet kan gi forskrifter om gebyr for kontrolltiltak og tilsyn som gjennomføres
for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt.

De l paragraf

Kapittel 9. Inndrivelse av krav etter loven
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§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift
Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er
tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24
eller §§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om
sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Ved forsinket betaling av gebyr og avgift i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd
og 54 svares forsinkelsesrente etter lov 1 7. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket betaling m.m.

Del paragraf
§ 56. Panterett for krav ved direk te gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare
Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap
som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og
last etter bestemmelser om sjøpante rett i lov 24. juni 1 994 nr. 39 om sjøfarten
(sjøloven).

Del paragraf

Kapittel 1 0. Forvaltningstiltak

§ 57. Pålegg om retting og stansing
Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige å rette eller stanse forhold som
er i strid med bestemmelser eller vedtak gitt i eller i medhold av loven. Ved
utferdigels en av pålegg skal myndigheten sette en frist for oppfyllelse og opplyse om
at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig
dom, tvangsmulkt eller endring og tilbakekall av tillatelse.

Om nødvendig kan myndigheten etter lo ven be om bistand fra politiet for
gjennomføring av pålegg etter første ledd.

Del paragraf
§ 58. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
Myndigheten etter loven kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist
unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov.
Forelegget skal gi op plysning om bestemmelsene i annet og tredje ledd og skal, så
langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.

Den som forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot det offentlige for å få
forelegget prøvet. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra for kynnelsen, har
forelegget samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for
dommer.

Forelegg kan ikke påklages.
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Del paragraf
§ 59. Tvangsfullbyrdelse
Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan
vedkommende myndighet etter loven besørge at pålegget utføres for regning av den
som dommen eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13 - 1 4.

Ved overhengende fare kan pålegg fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven
§ 1 3 - 1 4 uten at dom eller forelegg kreves.

Del paragraf
§ 60. Tvangsmulkt
For å sikre at bestemmelsene i denne loven eller vedtak i medhold av denne loven blir
gjennomført, kan myndigheten etter loven treffe vedtak om tvangsmulkt som tilfaller
vedkommende myndighet.

Tvangsmulkten kan fastsettes n år overtredelse av en bestemmelse er oppdaget.
Tvangsmulkten begynner da å løpe dersom den ansvarlige oversitter den fristen for
retting av forholdet som myndigheten etter loven har fastsatt. Tvangsmulkt kan
fastsettes på forhånd dersom særlige grunner til sier det, og løper da fra en eventuell
overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige
forholdet varer, eller at den forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt løper likevel
ikke dersom etterlevelse er umulig på grun n av forhold som ikke skyldes den
ansvarlige. Tvangsmulkt kan fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt.

Tvangsmulkt pålegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på
vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse eller et offentlig
organ, skal tvangsmulkten som hovedregel pålegges dette. Er tvangsmulkt pålagt et
selskap som inngår i et konsern, kan påløpt tvangsmulkt også inndrives hos
morselskap.

Er flere ansvarlige etter vedtak om tvangsmulkt, hefter de solidari sk for betaling av
tvangsmulkten. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet
kan frafalle påløpt mulkt.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tvangsmulkt, herunder om
tvangsmulktens størrelse og varighet, fastsette lse av tvangsmulkt og frafall av påløpt
tvangsmulkt.

Del paragraf
§ 61. Endring og tilbakekall av tillatelse mv.
Myndigheten etter loven kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven her
eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle
tillatelsen tilbake dersom
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a) det viser seg at sikkerheten eller fremkommeligheten blir vesentlig dårligere enn
det som var ventet da tillatelsen ble gitt,

b) skaden eller ulempen ved tillatelsen kan reduseres uten nevneverdig kostnad for
innehaveren av tillatelsen,

c) d et foreligger grov eller gjentatt overtredelse av bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven,

d) innehaveren av tillatelsen ikke etterkommer pålegg etter § 57,
e) det for øvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler.

Endring og tilbakekal l av tillatelse etter første ledd kan gjøres tidsbegrenset.
Tidsbegrenset endring og tilbakekall kan gjøres betinget av at bestemte forhold
utbedres eller endres.

Ved avgjørelser etter paragrafen her skal det tas hensyn til det økonomiske tapet og
de ulemp ene som det må påregnes at en endring eller et tilbakekall vil påføre
innehaveren av tillatelsen, og de fordelene og ulempene som endringen eller
tilbakekallet for øvrig vil medføre.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om endring og tilba kekall av
tillatelser og godkjennelser.

Del paragraf

Kapittel 1 1 . Straffansvar

§ 62. Straffansvar
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler, straff es den som forsettlig
eller uaktsomt

a) overtrer enkeltvedtak eller forskrift gitt i medhold av § 13 første ledd,
b) ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 34 tredje ledd eller § 38 første ledd

og tredje ledd annet punktum,
c) vesentlig overtrer § 1 9 annet ledd første og annet punktum, § 21, § 27 første ledd

første punktum og annet ledd, § 28 første ledd første punktum, § 34 første og
annet ledd, 41 første ledd eller § 43 første ledd,

d) vesentlig overtrer plikten etter § 40 første ledd til å sør ge for at havneanleggene
driftes og vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne - og transporttjenester i
havnen b lir dekket på en sikker måte,

e) vesentlig overtrer enkeltvedtak eller forskrifter gitt i medhold av § 1 4 første ledd, §
35 første ledd f ørste punktum eller § 42 første ledd første punktum,

f) vesentlig overtrer vilkår gitt i medhold av § 19 annet ledd tredje punktum eller §
29.

Ved vurderingen av om en overtredelse er vesentlig etter første ledd skal det særlig
legges vekt på omfanget o g virkningene av overtredelsen og graden av utvist skyld.

Har en overtredelse som nevnt i første ledd ført til at det er inntrådt eller voldt fare for
betydelig skade på liv eller helse, kan fengsel inntil 2 år anvendes.
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Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk på overtredelse er bare straffbar når
overtredelsen, dersom overtredelsen hadde blitt gjennomført, ville medført
omstendigheter som nevnt i tredje ledd.

Når det over er bestemt at overtredelse av forskrifter gitt i medhold av loven kan
straffes, gj elder dette bare når det i forskriften er fastsatt at slik overtredelse av den
aktuelle bestemmelse er straffbar.

Del paragraf

Kapittel 1 2. Ikrafttredelse og endri nger i andre lover

§ 63. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme at forskjellige
bestemmelser skal tre i kraft til forskjellig tid. Bestemmelser som er satt i kraft i
henhold til første punktum, gjelder foran bestemme lsene i lov 8. juni 1984 nr. 51 om
havner og farvann m.v.

Lov 8. juni 1 984 nr. 51 om havner og farvann m.v. oppheves fra den tid Kongen
bestemmer. Kongen kan bestemme at forskjellige bestemmelser skal oppheves til
forskjellig tid.

1 Fra 1 jan 201 0 iflg. re s. 4 des 2009 nr. 1 456.
Del paragraf

§ 64. Overgangsregler
Forskrifter fastsatt i medhold av lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.
gjelder også etter at loven her har trådt i kraft.

Kongen kan gi forskrift om overgangsregler.

Del paragraf
§ 65. Endringer i andre lover
Fra den tid loven her trer i kraft, gjøres følgend e endringer i andre lover: - - -

Del paragraf
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IX. Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgif t

Dato
FOR - 2010 - 12 - 20 - 1 762

Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 2010 hefte 14
Ikrafttredelse 01.01 .201 2
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 2009 - 04 - 17 - 19 - §8 , LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 19 - §25 , LOV - 2009 - 04 - 17 - 1 9 -

§52
Kunngjort 28.12.201 0 kl. 1 5.20
Korttittel Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift

Link til forskriften: link Del paragraf

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri - og kystdepartement et (nå Samferdselsdepartementet)
20. desember 201 0 med hjemmel i lov 1 7. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 8,
§ 25 og § 52.

§ 1. (virkeområde)
Forskriften gjelder for de kommuner som beregner og innkrever anløpsavgift med
hjemmel i lov 17. april 200 9 nr. 1 9 om havner og farvann (havne - og farvannsloven) §
25. Forskriften regulerer beregning og innkreving av slik anløpsavgift.

§ 2. (avgiftsplikt)
Kommunen kan i forskrift bestemme at fartøy som anløper havn i kommunen skal
betale anløpsavgift til kommu nen, jf. havne - og farvannsloven § 25. Anløpsavgiften
skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn - og utseiling. Ved flere anløp til
havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

a) fartøy med største lengde under 15 meter
b) bergings - og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
c) orlogsfartøy, norske og utenlandske
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Sysselmannen på Svalbards tjenest efartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i

forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
f) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke

laster, losser eller tar om bord passasjerer.

http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A78
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A725
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A752
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A752
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-20-1762#shareModal
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Kommunen kan frita andre fartøy enn d e som er nevnt i andre ledd fra plikten til å
betale anløpsavgift.

§ 3. (kostnader som dekkes av anløpsavgiften)
Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig my ndighet med
hjemmel i eller i medhold av havne - og farvannsloven. Dette kan være kostnader til
navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer
i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av
ordensforskrifter.

Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften
bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene.

Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele
investerings kostnaden jevnt over investeringens levetid. Ved intern finansiering kan
det beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på
statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng.

Kostnader som kan dekkes av saksbeha ndlingsgebyr etter havne - og farvannsloven §
6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne - og farvannsloven § 54, samt
kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgiften.

§ 4. (beregning av anløpsavgift)
Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den
er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale
konvensjonen om måling av f artøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av
målebrevet, fastsettes denne av kommunen basert på beregning av BT for tilsvarende
fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av
fartøyets BT.

§ 5. (rabattordning er)
Kommunen kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

§ 6. (innføring og endring)
Innføring og endring av anløpsavgiften bør skje med virkning fra 1 . januar.
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§ 7. (etterkalkulasjon)
Kommunen skal for hvert år foreta en etterkal kulasjon som viser inntekt fra
anløpsavgiften og de kostnader som skal dekkes av anløpsavgiften. Ved
utarbeidelsen av etterkalkylen skal føringen av kostnadene følge de samme
prinsippene som ble benyttet ved beregning av anløpsavgiften for det enkelte år.
Fordeling av kostnader skal være dokumentert og etterprøvbar.

Anløpsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd. Kommunen kan fremføre
overskudd og underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en
periode på 3 – 5 år skal ikke inntektene overs tige kostnadene for årene samlet.

§ 8. (tilsyn)
Kystverket fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

I forbindelse med Kystverkets tilsyn, kan Kystverket kreve at kommunen fremlegger
avstemt regnskap og annen relevant dokumentasjon. S lik dokumentasjon skal kunne
kreves fremlagt innen en måned etter at årsregnskapet er avlagt og revidert av
revisor.

§ 9. (forvaltningstiltak)
Kystverket kan iverksette forvaltningstiltak etter havne - og farvannsloven kapittel 1 0
overfor kommunene ved brud d på bestemmelsene i denne forskriften.

§ 10. (innkreving av anløpsavgift)
Kommunen kan gi forskrift om at eiere eller operatører av havner eller
havneterminaler som er organisert som eget rettssubjekt, skal innkreve anløpsavgift
på vegne av kommunen mot s ærskilt godtgjørelse til dekning av kostnadene ved
innkrevingen.

§ 11. (betalingsplikt)
Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne - og farvannsloven
§ 25 fjerde ledd.

§ 12. (klage)
Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påkl ages etter bestemmelsene i lov 1 0.
februar 1 967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er
klageinstans for vedtak fattet av kommunen.
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§ 13. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1 . januar 201 2.
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X. Forskrift om publisering av h avneopplysninger

Forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning
for den som bruker eller oppholder seg i havn

Dato
FOR - 201 0 - 1 2 - 20 - 1761

Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 201 0 hefte 1 4
Ikrafttredelse 01 .01.201 2
Endr er FOR - 1 984 - 09 - 24 - 1678
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 1 9 - §42
Kunngjort 28.1 2.201 0 kl. 15.20
Korttittel Forskrift om publisering av havneopplysninger

Link til forskrift: link Del paragraf

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri - og kystdepartementet (nå S amferdselsdepartementet)
20. desember 201 0 med hjemmel i lov 1 7. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §
42.

§ 1. (krav om publisering)
Den som tilbyr havne - og transporttjenester skal utarbeide og publisere en samlet
oversikt over gjeldende bestemmelser, pris og andre opplysninger som kan være av
betydning for den som bruker eller oppholder seg i havnen, herunder bestemmelser
om fartsbegrensning i sjø, orden i og bruk av farvann og havner og anløpsavgift.

Den oversikt kommunene utarbeider skal omfatte gje ldende bestemmelser, pris og
andre opplysninger som gjelder i alle havner som kommunen helt eller delvis eier eller
driver, og øvrige bestemmelser og opplysninger som kan være av betydning for den
som bruker eller oppholder seg i havn, herunder bestemmelse r om fartsbegrensning i
sjø, orden i og bruk av farvann og havner og anløpsavgift.

§ 2. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. september 1984 nr. 1678 i medhold av
lov om havner og farvann.

http://lovdata.no/forskrift/1984-09-24-1678
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A742
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-20-1761#shareModal
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XI. Forskrift om havnestatistikk

Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private
kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk

Dato
FOR - 1 989 - 08 - 1 7 - 81 9

Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 1 989 799
Ikrafttredelse 17.0 8.1989
Sist endret FOR - 1 998 - 06 - 22 - 595
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 1984 - 06 - 08 - 51 - §24 , jf. LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 1 9 - §64
Rettet 05.03.201 0 (hjemmel)
Korttittel Forskrift om havnestatistikk

Link til forskrift: link Del paragraf

Hjemmel: Fasts att 17. august 1 989 av Fiskeridepartementet (nå
Samferdselsdepartementet) i medhold av § 24 i lov om havner og farvann av 8. juni
1 984 nr. 51 .
Tilføyd hjemmel: Lov 17. april 2009 nr. 1 9 om havner og farvann § 64 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift er 30 des 1 993 nr. 1366, 22 juni 1 998 nr. 595.

§ 1. Kommunen må føre fortløpende statistikk over anløp med følgende registreringer:
Antall anløp, fartøyenes største lengde, bredde og dybde, varemengder lastet og
losset, og liggetid ved kai.

For de havnene som oppkrever trafikkavgift og/eller tonnasjeavgift, fordeles
varemengdene lastet og losset på utenriks/innenriks, eventuelt import/ikke import, og
private eller kommunale kaier.

§ 2. Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de
opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale
havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike
opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.

0 Endret 22 juni 1998 nr. 595.

§ 3. Havnebruke rne og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de
opplysninger som er nødvendige for havnens planlegging og drift.

§ 4. Kystdirektoratet kan gi nærmere bestemmelse om hvorledes statistikk skal føres.

http://lovdata.no/forskrift/1998-06-22-595
http://lovdata.no/lov/1984-06-08-51/%C2%A724
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A764
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-08-17-819#shareModal
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§ 5. Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter
etter denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8.
juni 1 984 nr. 51 § 28 siste ledd, jf samme lovs § 20.

0 Tilføyd 22 juni 1 998 nr. 595.

§ 6. Disse forskriftene trer i kraft straks.

0 Endret 22 juni 1998 nr. 595 (tidligere § 5).
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XII. Forskrift om farleder

Forskrift om farleder

Dato
FOR - 2009 - 11 - 30 - 1 477

Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 2009 hefte 13
Ikrafttredelse 01.01 .201 0
Si st endret FOR - 2009 - 12 - 17 - 1 656 fra 01 .01.201 0
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 2009 - 04 - 17 - 19 - §9 , LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 19 - §1 6
Kunngjort 1 1.12.2009 kl. 1 5.10
Korttittel Forskrift om farleder

Link til forskrift: link Del paragraf

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri - og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet)
30. november 2009 med hjemmel i lov 1 7. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §9
og §1 6.
Endringer: Endret ved forskrift 1 7 des 2009 nr. 1656.

§ 1. (formål)
Formålet med forskriften er å fastsette de geografiske grensene for hovedled og biled,
og slik fas tsette grensene for de områdene hvor departementet har forvaltningsansvar
og myndighet etter lov 1 7. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 7 annet ledd.

§ 2. (fastsettelse av hovedleder og bileder)
I Kystverkets digitale kart « Kystinfo » («kartet»), som er en del av forskriften, er det
fastsatt hvilke farleder som er hovedleder og bileder. Kartet angir

a) hovedledenes og biledenes arealmessige utstrekning, herunder grensene for
havn eområdene i havnene som er angitt som vedlegg 1 til forskriften.

b) hovedledenes og biledenes ledstreker med angivelse av lednummer

Alle koordinater er oppgitt i koordinatsystemet WGS84/EUREF89.

Med havneområde i denne forskriften menes område som i kar tet er angitt som
havneområde. Hovedleder og bileder opphører ved inngangen til et havneområde.
For havner som angitt i vedlegg 1 til forskriften, opphører hovedleder og bileder i
stedet ved kai.

http://lovdata.no/forskrift/2009-12-17-1656
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A79
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A716
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-30-1477#shareModal
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=100004&lang=2
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§ 3. (forvaltningsansvar og myndighet for hovedleder og bi leder)
Forvaltningsansvaret og myndigheten for hovedleder og bileder tilligger
departementet, jf. lov 1 7. april 2009 nr. 1 9 om havner og farvann § 7 annet ledd, med
de unntak som følger av annet ledd.

Innenfor et havneområde omfatter departementets forvalt ningsansvar og myndighet
for hovedleder og bileder bare etablering og utbedring av vedkommende farled i den
utstrekning departementet finner at dette er nødvendig. For øvrig har kommunen
forvaltningsansvar og myndighet, herunder oppsyn og vedlikehold, for hovedleder og
bileder i et havneområde.

§ 4. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1 . januar 201 0.

-------

Vedlegg 1 (til forskrift om farleder)

Nr. Kommune Havn Terminal

1 Fredrikstad Borg havn Øraterminalen

2 Moss Moss havn Moss havneterminal

3 Oslo Oslo havn Sydhavna, Hjortnesterminalen, Vippetangen

4 Drammen Drammen havn Holmen

5 Tønsberg Slagen

6 Larvik Larvik havn Revet

7 Porsgrunn Grenland havn Brevikterminalen

8 Kristiansand Kristiansand havn Kongsgård, Vestre havn

9 Egersund Egersund havn Kaupanes

10 Sola Stavanger havn Risavika

11 Haugesund Karmsund havn Husøy

12 Tysvær Kårstø

13 Bergen Bergen havn Dokken/Nøstet

14 Øygarden Sture

15 Lindås og Austrheim Mongstad

16 Flora Flora havn Flora havneterminal

17 Vågsøy Nordfjord havn Trollebøterminalen

18 Ålesund Ålesund havn Flatholmen

19 Aukra Nyhamna

20 Kristiansund Kristiansund og Nordmøre havn Devoldholmen

21 Aure Tjeldbergodden

22 Trondheim Trondheimsfjorden interkommunale havn Brattøra

23 Mo i Rana Mo i Rana havn Toraneset

24 Bodø Bodø havn Bodøterminalen

25 Narvik Narvik havn Fagernesterminalen

26 Harstad Harstad havn Stagnesterminalen

27 Tromsø Tromsø havn Breivika

28 Alta Alta havn Elvebakken Terminalkaia

29 Hammerfest Hammerfest havn Polarbase

30 Hammerfest Melkøya

31 Nordkapp Honningsvåg havn Honningsvåg havn

32 Sør-Varanger Kirkenes havn Passasjerterminalen

0 Endret ved forskrift 17 des 2009 nr. 1656 (i kraft 1 jan 2010).
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XIII. Forskrift anløpsavgift – Forvaltningslovens §38

§ 38. (formkrav og kunngjøring).

En forskrift skal:

a) inneholde en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir
forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar
med EØS - høringsloven § 12 hvis forskriften inneholder tekniske regler i henhold
til nevn te lov.

b) nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften;
c) kunngjøres i Norsk Lovtidend;
d) i kunngjøringen betegnes som forskrift.

Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en
kort omtale av forskrifte n med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.

Knytter en forskrift seg til en bestemt hendelse eller skal den ellers gjelde for bare kort
tid, og kunngjøring som nevnt i første ledd bokstav c ikke er formålstjenlig, kan
kunngjøring i stedet foreg å på annen måte. Det samme kan Kongen bestemme for
saksområder eller tilfelle for øvrig der kunngjøring etter reglene i første ledd bokstav c
ikke er formålstjenlig på grunn av forskriftens art, innhold eller virkefelt.

Kongen kan fastsette retningslinjer for anvendelsen av annet og tredje ledd og kan
bestemme at forskrifter skal holdes alment tilgjengelige.

0
Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 17 des 2004 nr. 101 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 17
des 2004 nr. 1675), 10 des 2010 nr. 76 (ikr. 10 des 2010 if lg. res. 10 des 2010 nr.
1574).
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XIV. Krav om avfallsplan - Miljødirektoratet
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XV. Forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter

Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter
om orden i og bruk av farvann og havner

D ato FOR - 2012 - 11 - 02 - 1040
Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 201 2 hefte 1 2
Ikrafttredelse 02.1 1.201 2
Endrer FOR - 2009 - 1 2 - 1 5 - 1547
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 1 9 - §1 4 , LOV - 2009 - 04 - 17 - 1 9 - §42
Kunngjort 09.1 1.201 2 kl. 14.20
Korttittel Forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter

Link til forskriften: link Del paragraf

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri - og kystdepartemente t (nå Samferdselsdepartementet)
2. november 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 1 9 om havner og farvann
(havne - og farvannsloven) § 14 andre ledd og § 42 andre ledd.

§ 1 . Plikt til å bruke mal
Kommunene skal bruke mal gitt i vedlegg 1 til forskriften når de fastsetter forskrifter
om orden i og bruk av farvann og havner etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og
farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kommuner som har ordensforskrifter ved denne forskriftens ikrafttredelse må endre
disse i tråd med forskriften her innen 1. januar 2016.

§ 2. Obligatoriske og valgfrie bestemmelser
Reglene i malen § 1 til § 5 og § 1 1 til § 13 er obligatoriske bestemmelser som
kommunene skal ha med når de fastsetter ordensforskrift.

Reglene i malen § 6 til § 1 0 er v algfrie bestemmelser for kommunene.

§ 3. Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor
Forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner gitt i samsvar med malen i
vedlegg 1 kan fastsettes av kommunen selv, uten godkjenning av Kystve rkets
hovedkontor.

http://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1547
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A714
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A742
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-02-1040#shareModal
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Dersom en kommune tar i bruk § 1 0 i malen skal forskriften godkjennes av
Kystverkets hovedkontor før den gis virkning.

§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1 5. desember
2009 nr. 1 547 om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

--------------------

Vedlegg 1

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for .......... kommune,
(fylke)

Hjemmel: Fastsatt av ........ kommune ......... (dato) med hjemmel i lov 1 7 . april 2009
nr. 1 9 om havner og farvann (havne - og farvannsloven) § 1 4 første ledd og § 42
første ledd. Godkjent av Kystverkets hovedkontor .............. (dato) jf. forskrift 2.
november 201 2 nr. 1 040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrift er
om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1 . Formål
Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet
til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og
forsvarlig bruk og forvaltning av f arvannet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i .... kommune. I
hoved - og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt
i forskrift 30. november 2009 nr. 1 477 om farleder § 2 andr e ledd vedlegg 1 .

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai
Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før
fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts - og manøvreringsmidler.
Under manøvrering til og fra ka i skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet
ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre
fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til
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unø dig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre
skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det
er nødvendig for effektiv eller si kker havnevirksomhet.

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting
Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommun en kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig
av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker ell er effektiv havnevirksomhet.

§ 5. Plikt til å varsle om skade
Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest
mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke
Dykking i følgende områder kreve r tillatelse fra kommunen:

a) ..........
b) ..........

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om
dykkingen.

§ 7. Luftfa rtøy
Luftfartøy kan bare lande og starte i

a) .........
b) .........

§ 8. Krav ved passering
Ved passering av

a) ......... skal det tas følgende forholdsregler:
b) ......... skal det tas følgende forholdsregler:
c) ......... skal det tas følgende f orholdsregler:
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§ 9. Forbud mot snøtømming
Det er forbudt å tømme snø i

a) ..........
b) ..........

§ 1 0. Andre reguleringer
..............

§ 1 1 . Unntak i særlige tilfeller
Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 1 0.

§ 1 2. Reaksjonsmidler og straff
Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av
den gjelder bestemmelsene i havne - og farvannsloven kapittel 1 0 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 1 0 kan straffes med bøter etter
lov 1 7. april 2009 nr. 1 9 om havner og farvann § 62.

§ 1 3. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ...... (dato).

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ........
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XVI. Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne - og farvannsloven

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Dato FOR - 201 0 - 1 2 - 20 - 1760
Departement Samferdselsdepartementet
Publisert I 201 0 hefte 1 4
Ikrafttredelse 01 .01.201 2
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV - 2009 - 04 - 1 7 - 1 9 - §6 , LOV - 2009 - 04 - 17 - 1 9 - §8
Kunngjort 28.1 2.201 0 kl. 15.20
Korttittel Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne - og farvannsloven

Link til forskrift: link Del paragraf

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri - og kystd epartementet (nå Samferdselsdepartementet)
20. desember 201 0 med hjemmel i lov 1 7. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6
og § 8.

§ 1 . (saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann)
Kommunen kan i forskrift fastsette gebyr for behandling av søkna d om tillatelse etter
lov 1 7. april 2009 nr. 1 9 om havner og farvann § 27 første ledd. Gebyret skal ikke
overstige kommunens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om
tillatelse. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak .

Kommunens myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt
samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1 999 nr. 6 om
interkommunale selsk aper.

§ 2. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A76
http://lovdata.no/lov/2009-04-17-19/%C2%A78
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-20-1760#shareModal
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F ORSKRIFT OM
SAKSBEHANDLINGSGEBYR ETTER HA VNE - OG

FARVANNSLOVEN
FOR HAMARØY HAVN

HAMARØY KOMMUNE, NORDLAND FYLKE
HÁBMERA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA.

Fastsatt av Hamarøy kommune den XX.XX. 1 8 med hjemmel i lov 17. april 2009
nr. 19 om havner og farvann § 27. 1. ledd og forskrift om saksbehandlingsgebyr
etter lov om havner og farvann, FOR - 2010 - 12 - 20 - 1760 .

http://www.hamaroy.kommune.no/
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Hjemmel

Fastsatt av Hamarøy kommune den XX.XX.18 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om
havner og farvann §27. 1. ledd og forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og
farvann, FOR - 2010 - 12 - 20 - 1760.

§ 1 . Virkeområde

Forskriften gjelder for behandling av søknader i sjø etter LOV 17 - 04 - 2009 nr 19 Lov om
havner og farvann § 27, 1.ledd i Hamarøy kommune.

§2 Saksbehandlingsgebyr

Til dekning av Hamarøy H avns kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til
tiltak i sjø, etter l o v av 17.4.2009 nr 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd, skal tiltakshaver
betale følgende gebyr :

For plansaker og større tiltak: Kr . 5.000

For mindre saker som krever enkeltvedtak: Kr . 3.000

For ev. nødvendi g befaring kommer i tillegg: Kr . 1.000

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak.

§3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1.1.2015 .

Hamarøy kommune, XX.XX. 18

Havnesjefen

FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSG EBYR FOR HAMARØY HAVN
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