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HØRINGSUTTALELSE TROMSØ KOMMUNE - NOU  2018:4  SJØVEIEN
VIDERE - FORSLAG TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV
Tromsø kommunestyre har den  20.06.2018  vedtatt følgende høringsuttalelse til NOU  2018:4

Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov:

l. Tromsø kommune mener det er nødvendig med en opprydding i ansvarsområdet

mellom stat og kommune ihavne- og farvannsloven.

a. Tromsø kommune 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 beslutningsgrunn/ag for en eventuell

endring iansvar og myndighet mellom kommune og stat for farvannet.

II. Tromsø kommune er enig i forslaget om at myndighetsutø velsen som hovedregel

legges til staten, og at berørte kommunen skal høres og deres innspill skal vektlegges.

III. Tromsø kommune støtter forslaget om at kommunene kan ta utbytte fra overskuddeti

havnevirksomheten.

a. Det forutsettes at kravene for  å  ta ut utbytte ikke fastsettes strengere enn

aksjelovens utdelingsregler.

b. Kommunestyret må bestemme utbyttets større/se iet kommunalt foretak og

mener kommunestyrets myndighet er tilstrekkelig begrenset gjennom kravet til

nødvendig avsetning.

IV. Tromsø kommune mener det må drøftes og utredes mer grundig hvilke muligheter

som finnes for  å  tilpasse havne- og farvannsloven til kommunenes faktiske
utfordringer når det gjelder regulering av ferdsel med fritidsfartø y, herunder

oppfølging og håndhevelse av regulering av ferdsel med fritidsfartø y med hjemmel i

plan- og bygningsloven blant annet om politiet bør gis hjemmel til å håndheve overtredelse av

reguleringsbestemmelser.
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V,  Tromsø  kommune er positiv til at:

a. Kretsen for det som kan holdes ansvarlig for å valde fare, skade eller ulempe i

farvannet uhell utvides.

b. Kommunene kan begrense opphold av fartøyihavnene

:. Los/oven blir en del av ny havne- og farvannsloven

Vl. Tromsø kommune støtter forslaget om valgfrihet i forhold til organisasjonsform for

kommunal havnevirksomhel.

Tromsø har i e—post av  04.05.18  fått utsatt hønngsfrlst Ui 22 jum  2015.
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