Utvalgsmandat til arbeidet med ny havne- og farvannslov
1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget
Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2010. Lovens farvannsdel skal bidra til sikker
sjøtrafikk. Lovens havnedel inneholder alminnelige bestemmelser om havner, og særlige
bestemmelser om kommunenes havnevirksomhet. Loven regulerer statens og kommunenes
ansvar og myndighet i havne- og farvannsforvaltningen.
Hovedmålsettingen med loven var å etablere et juridisk rammeverk som skal bidra til økt
bruk av sjøtransport som en effektiv og miljøvennlig transportform.
I etterkant av ikrafttredelsen, er det stilt spørsmål ved om loven oppfyller hovedmålsettingen.
I regjeringens politiske plattform fremgår det at havne- og farvannsloven skal moderniseres
og revideres "med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskap." Videre
følger det av regjeringens "Nasjonal havnestrategi" at regjeringen vil "utvikle et regelverk for
havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten".
Samferdselsdepartementet etablerte høsten 2014 en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å
foreta en vurdering av om loven oppfyller lovgivers intensjoner, og på den bakgrunn foreslå
endringer i regelverket.
Arbeidsgruppen la frem sin rapport for Samferdselsdepartementet i desember 2015.
Arbeidsgruppens endringsforslag er relativt omfattende, og er av både teknisk og materiell
karakter. Forslagene omfatter lovens formål, hovedregler og detaljregler, og er forholdsvis
gjennomgripende, både når det gjelder språk og oppbygging. I tillegg foreslås det å
omnummerere et betydelig antall paragrafer. Reglene om havnekapital er ikke behandlet av
arbeidsgruppen, fordi det ble ansett som nødvendig å avvente utfallet av andre prosesser med
betydning for organisering og forvaltning av kommunal næringsvirksomhet. På grunn av
tidsrammen, har ikke arbeidsgruppen foreslått endringer i reglene om tiltak ved ulykker og
andre hendelser i farvannet.
En lov skal inneholde gode, klare og tydelige regler som fungerer etter sin hensikt. En
omfattende endringsproposisjon basert på arbeidsgruppens rapport, vil komplisere
rettskildebildet for brukerne. Det er videre ønskelig med en helhetlig gjennomgang av
samtlige kapitler i havne- og farvannsloven, med sikte på å realisere regjeringens mål om å
opprettholde og styrke det høye sjøsikkerhetsnivået, og tilrettelegge for godstransport på sjø.

2. Generelle målsetninger og rammer for utvalgsarbeidet
Utvalget skal foreta en fullstendig 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 skal vektlegges. Siktemålet er videre å avdekke
svakheter ved gjeldende lov, og å foreslå forbedringer for å sikre klare og forutsigbare
rammer for kommunenes havne- og farvannsforvaltning og havnevirksomhet. Utvalget må
vurdere hva som bør reguleres i henholdsvis lov og i forskrift, om det er regler som bør
oppheves, og om det er andre virkemidler innenfor Samferdselsdepartementets
ansvarsområde som bør reguleres i havne- og farvannsloven.

Utvalget skal fremme forslag til ny lov om havner og farvann. Utvalget skal vurdere om
strukturen i gjeldende lov er hensiktsmessig. Ved utarbeidelsen av lovteksten skal utvalget
legge vekt på forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet. Det skal så langt
det er mulig benyttes kjønnsnøytrale ord og uttrykk i lovteksten.
Utvalget skal vurdere om det er behov for lovendringer i havne- og farvannsloven for å sikre
at havne- og farvannsforvaltningen organiseres og utøves i overensstemmelse med
internasjonale avtaler. Utvalget skal gi en oversikt over havne- og farvannslovgivningen i
land som har sammenlignbare forhold som Norge. Utvalget skal se hen til slik regulering i
den grad det vurderes som hensiktsmessig.
Rapporten fra arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å evaluere og revidere havne- og
farvannsloven er ikke bindende eller begrensende for utvalgets arbeid. Rapporten gjøres
tilgjengelig for utvalget. Utvalget kan innhente eksterne utredninger innenfor de økonomiske
rammene for utvalgsarbeidet.

3. Utredning av særlige spørsmål
3.1
Lovens formål
Utvalget skal vurdere lovens formålsbestemmelse med sikte på presisering og forenkling.
3.2
Definisjoner
Utvalget skal vurdere lovens definisjonsbestemmelser, herunder behovet for de enkelte
definisjonene, og om definisjonene klargjør begrepene som benyttes i loven på en
tilfredsstillende måte.
3.3
Generelle bestemmelser om havner
Utvalget skal vurdere lovens generelle bestemmelser om havner med sikte på å unngå
unødvendig dobbeltregulering av forhold som er regulert i annet regelverk. Utvalget skal
videre foreslå en regulering av havnevirksomhet som er i tråd med internasjonale avtaler og
regelverk.
3.4
Kommunal havnevirksomhet
Utvalget skal vurdere lovens særlige regulering av kommunal havnevirksomhet og kapitalen i
kommunale havner (havnekapitalen). 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.
3.5
Bruk av farvann og havn
Utvalget skal vurdere om det er behov for endringer i lovens regulering av orden og bruk av
farvannet og havnen.
3.6
Etablering av 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 hensiktsmessig.
3.7
Avgifter
Utvalget skal presisere og forenkle hjemlene til å kreve anløpsavgift og sikkerhetsavgift.

4. Mandatets avgrensning mot særlige spørsmål
Det faller utenfor utvalgets mandat å vurdere regulering av de arbeidsrettslige forhold i
havnene. Det faller utenfor utvalgets mandat å vurdere hjemlene for sikkerhetsavgift og
anløpsavgift.

5. Avslutning
Utvalget skal utforme lovforslagene i samsvar med anbefalingene i Justis- og
beredskapsdepartementets veileder Lovteknikk og lovforberedelse (2000), jf.
utredningsinstruksen punkt 4-1. Et vesentlig siktemål med lovarbeidet er å oppnå
brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha god systematikk og et enkelt og klart språk.
Minimumskravene til utredninger som fremkommer av punkt 2-1 i utredningsinstruksen må
adresseres særskilt i utredningen. Dette innebærer at utvalget må
beskrive problemstillingen og formulere målet med lovforslaget
utrede relevante tiltak
kartlegge prinsipielle spørsmål
beskrive forventede virkninger av lovforslaget for alle som berøres, herunder nytteog kostnadsvirkninger
- begrunne anbefalte tiltak, herunder behovet for å utforme en ny havne- og farvannslov
- redegjøre for forutsetningene for at nytt regelverk skal få forventet effekt
Utredningen skal videre inneholde en vurdering av når og hvordan regelverket bør evalueres.
-

Den økonomiske rammen for utvalgets arbeid vil bli fastsatt særskilt. Om godtgjøring gjelder
pkt. 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg i Statens
personalhåndbok 2016, med mindre annet er avtalt.
Utvalget skal avgi sin rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2017.

