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NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov - 
Høring 

Viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 13. mars. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende uttalelse: 

 

Offisiel sjøkartmyndighet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i utvalgets vurderinger om å videreføre 

det materielle innholdet i gjeldende § 11 om offisiell sjøkartmyndighet, jf. punkt 11.3.2. 

 

Kapitalforvaltning i havnene 

Forslaget innebærer en omstrukturering og forenkling i forhold til gjeldende lov, i tillegg til 

materielle endringer på flere områder, bl.a. ny regulering av kapitalforvaltningen i havnene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er generelt positive til forslagene fra utvalget til 

ny havne- og farvannslov. 

 

For kapitalforvaltningen foreslår utvalget at inntekter og kapital i havnevirksomheten holdes 

regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige virksomhet, slik det også gjøres etter dagens 

regler. Hvilke regnskapsregler som skal gjelde for havnevirksomheten, skal avgjøres av 

foretaksform, slik vi forstår utvalgets forslag til § 29 andre ledd andre punktum, selv om dette 

ikke framgår direkte av ordlyden. Vi støtter at foretaksformen skal være styrende for dette. 

En forvaltning av havnekapitalen i tråd med hva utvalget foreslår, vil i alle tilfeller kunne 

ivaretas, både innenfor kommuneregnskapet og i et regnskap basert på regnskapslovens 

prinsipper.  
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Side 2 
 

I den videre oppfølgingen vil det kunne være hensiktsmessig at begrepet "særlige" i § 29 

andre ledd andre punktum tas ut, da vi antar at henvisningen er ment å rette seg mot de 

alminnelige regnskapsreglene i kommuneloven med forskrift og ikke andre særlige regler 

som kun gjelder havnevirksomhet (slike regler er ikke gitt i kommuneloven med forskrifter i 

dag).    

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Øyvind Moss-Iversen 

seniorrådgiver 
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