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INNSPILL – UTREDNING OM BETALING FOR BRUK AV AREAL I KYSTSONEN

Vi viser til Deres brev av 15. november d.å. om ovennevnte.

Norsk Havneforbund er interesseorganisasjon for de kommunale trafikkhavnene i Norge. Av
de om lag 60 offentlige trafikkhavner i Norge er 52 havner med i organisasjonen. Havnene
utøver sin virksomhet innefor de rammer som settes gjennom havne- og farvannsloven,
herunder forvaltning av farvannet innen havnedistriktet. For de fleste havner vil
havnedistriktet omfatte kommunens areal i sjøen. Et forslag til ny havne- og farvannslov var
på høring fra Fiskeri- og kystdepartementet sist vinter. Forslag til ny lov ventes fremlagt
kommende år. Loven vil inneholde bestemmelser om havnenes forvaltning av farvannet. Både
i eksisterende lov og den kommende lov vil hensynet til sikker ferdsel og god
fremkommelighet stå sentralt. I høringsutkastet til ny lov var det foreslått at hele kommunens
sjøareal skal inngå i havnedistriktet.

Det er viktig at man i det pågående utredningsarbeidet tar hensyn til de oppgaver
havnevesenet i dag har, og ikke minst vil få etter ny lov, i havnedistriktet. Utredningsarbeidet
må harmoniseres med arbeidet med ny havne- og farvannslov og det må gjøres klare
grensedragninger med hensyn til hva som er kommunens ansvar og myndighet og hva som er
havnevesenets myndighet og ansvar. Likeledes må i den forbindelse vurderes og avklares
hvem som skal kreve inn betaling for arealbruken og hvem inntektene skal tilfalle. De fleste
anlegg i sjø vil, i større eller mindre grad, påvirke navigasjonsmulighetene i området.
Fagkompetanse på lokalt plan til å vurdere dette ligger hos havnevesenet. Dersom det i denne
forbindelse faller økt ansvar og arbeid på havnene må det tas hensyn til at dette skal
godtgjøres gjennom brukerbetaling til havnevesenet.
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