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Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - Uttalelse fra Vikna havnevesen 

- Rørvik havn KF 

 

Vikna havnevesen – Rørvik havn KF ønsker å støtte los-utvalgets anbefalinger, da utvalget 

fremlegger en rekke godt begrunnede forslag til endringer. 

 

I tillegg til å støtte utvalgets anbefalinger, ønsker Vikna havnevesen – Rørvik havn KF å komme 

med følgende presiseringer: 

  

 

Losbordingsfelt: 

Det bør opprettes ny losstasjon ved innseilingen til Nærøysundet/ Rørvik, dette med bakgrunn i 

at det i dag ikke er losstasjon mellom Trondheim og Sandnessjøen. Noe som fordyrer bruken av 

los for rederiene betydelig, da fartøyene/rederiene i dag må betale for transporten av losene først 

fra Trondheim til Rørvik og så videre ut til skipet.  

 

En ny losstasjon ved Rørvik vil ha stor betydning for all skipsfart som benytter los i hovedleden 

fra Rørvik og nordover helgeland og nordland. Da det er mange fartøy som kommer inn på 

havstykket Folla like sør om Rørvik og fartøymengden vil fortsette å stige, da kystverket i år har 

utvidet/ utdypet hovedleden i området slik at det blir tryggere for større fartøy og passere. 

 

En ny losstasjon vil medføre lavere utgifter for rederiene og derved forbedret konkurranseevne til 

skipsfarten. Samtidig som at havner og terminaler får like konkurransevilkår med de havner som 

i dag har en losstasjon i området. Noe det ikke er i dag da et anløp i en region uten egen 

losstasjon blir betydelig fordyret, grunnet ekstra utgifter til transport av loser over større områder. 

 

Rørvik losstasjon kan bemannes ved å gjøre bruk av de losene som bor i området, enten ved at de 

opprettholder en vaktordning i Rørvik eller at de benytter de av losene som er i området når 

skipene ankommer.  
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Lostjenestenes organisering: 

Lostjenesten bør organiseres som et eget forvaltningsorgan eller et eget statlig foretak med fokus 

på å styrke sjøtransporten ved å levere kostnadseffektive løsninger for skipsfarten. Losdistriktene 

slik de fremstår i dag bør sammenslås til et distrikt.  

 

En sammenslåing av dagens losdistrikt til et distrikt, vil blant annet forenkle driften av 

losstasjonene og bruken av losene i grensesnittene mellom dagens losdistrikt betydelig, noe som 

vil medføre lavere driftskostnader til lostjenesten. Da en kan benytte losen som befinner seg 

nærmest lospunktet/ losstasjonen uten å tenke på om losen er ansatt i for eksempel Nordland 

losdistrikt eller Midt-Norge. 
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Paul Ingvar Dekkerhus 

Havnefogd  

 

 

 

 

 

 

 


