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Høringsuttalelse - Forslag til ny havne- og farvannslov - Sokndal 
kommune 
Vi viser til departementets høringsbrev av 13.mars 2018. 
Kommunens havneutvalg(Formannskap) har i vedtak av 24. april 2018 gitt administrasjonen i 
oppdrag å lage høringsuttalelse. 
 
Et av områdene som kan få en konsekvens for Sokndal kommune er forslaget om å fjerne 
hjemmelsgrunnlaget for å kunne innkreve anløpsavgift. Dette er fremkommer i utredningen 
som utvalget har lagt frem under punkt 9.10.4 Anløpsavgift. 
 
Sokndal kommune er en liten kystkommune som via to havner har utskiping av 
steinprodukter gjennom hele året over private kaianlegg. I tillegg er tre havner registrert som 
fiskerihavner pr. i dag.  
Dagens HFL gir Sokndal kommune anledning til å kreve inn anløpsavgift som blir brukt til 
merking, sikring og bygging av infrastruktur i havnene. 
Sokndal kommune har gjennom en årrekke forvaltet havnekapitalen i henhold til dette og har 
etablert planer for nye sikringsprosjekter både i Nesvåg og Sogndalstrand. Dersom 
muligheten for innkreving av anløpsavgift bortfaller, reduseres kommunens muligheten for å 
gjennomføre slike nødvendige tiltak. 
Gjennomsnittlig anløpsavgift de fem siste årene 2013-2017 er kr 1.003.222, noe som har 
gjort det mulig å drive sikring og bygge infrastruktur.  
Dette er en betydelig andel av Havnevesenets totale budsjett og det vil ha stor betydning for 
havnen og kommunen om denne inntekten bortfaller.  
 
 
Sokndal kommune ber departementet ikke gjennomføre denne endringen uten at 
inntekttapet til havnekapitalen kompenseres små kommuner på en annen tilfredstillende 
måte. 
 
Med vennlig hilsen  
Sokndal kommune 
 
 
Erik Sigurd Gotfredsen 
Byggesaksbehandler 
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