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Oversendelse av høringsuttalelse – NOU 2018:4 Sjøveien videre, forslag til ny 
havne- og farvannslov   

Det vises til høring av NOU 2018:4 Sjøveien videre – forslag til ny havne- og farvannslov. 
 
Nordland fylkesting fattet slikt vedtak i sak nr. 083/2018 den 11. juni 2018: 
 
Fylkestinget i Nordland legger til grunn at havnene har et viktig samfunnsoppdrag ved å legge 
forholdene til rette for økt sjøtransport og verdiskapning. Det er derfor svært positivt at havne- og 
farvannsloven fremmer sjøtransport som transportform og legger til rette for effektiv, sikker og 
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. 
 
1. Endring i ansvar for farvannet 

a. Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet om å konsekvensutrede havne- og 
farvannslovutvalgets forslag om endring i ansvar og myndighet for farvannet, hvor kommunen vil 
ha ansvar for havn og nærområder til havn, og staten for sjøområder utenfor havn. 
 
b. En konsekvensutredning vil være et viktig beslutningsgrunnlag for en eventuell endring i ansvar 
og myndighet for farvannet mellom kommune og stat. 
 
c. Fylkestinget er kritisk til forslag om bortfall av anløpsavgift. I dag er det havnene med sin 
lokalkunnskap, tilstedeværelse og døgnkontinuerlig beredskap som sikrer fremkommelighet og 
sikkerhet i kommunenes sjøområde. Dersom anløpsavgiften avvikles, vil også tilstedeværelsen og 
døgnkontinuerlig beredskap kunne komme til å bli avviklet. 
 
2. Havnekapital 

Fylkestinget støtter utvalgets flertall om en oppmykning av dagens regelverk ved å gi 
kommunene som eiere av havnen mulighet til å ta ut utbytte fra havnevirksomheten. Utdeling 
betinges av at det er havnestyret som foreslår utbyttet, og at gjenværende egenkapital er tilstrekkelig 
til å ivareta en langsiktig og forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. 
Vilkårene for utbytteadgangen skal være noe strengere enn aksjelovens regler. 
 
 
 
3. Kommunal havnevirksomhet - organisering 

Fylkestinget støtter utvalgets forslag om regnskapsmessig skille mellom kommunenes 
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myndighetsutøvelse og havnevirksomheten sin økonomiske aktivitet. 
 
4. Forbud mot å volde fare eller ulempe i farvannet eller i havnen 

Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å utvide kretsen som kan holdes ansvarlig for ulykker og 
andre hendelser i farvannet til å gjelde fartøyets eier, reder og den som for øvrig har 
etterlatt gjenstanden. 
 
5. Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

Fylkestinget ønsker midlertidig begrensning av fartøyets opphold i havn når det kan 
dokumenteres særlige utfordringer i forhold lokal luftforurensning og forurensningsulemper for 
miljøet. 
 
6. Losloven som en del av havne- og farvannsloven 

Fylkestinget støtter forslaget som samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i 
farvannet i én lov. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Stian Jensen 
rådgiver 
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