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1 Bakgrunn

Vi viser til Fiskeri- og kystdepartementets brev av 21.12.2006 vedrørende høring av
ovennevnte forslag.

Kystverket har gjennomført en bred og grundig høringsprosess i organisasjonen. Arbeidet
har vært organisert gjennom arbeidsgrupper som har vurdert hver sine deler av
lovforslaget, i tillegg til at distriktskontorene og enhetene for øvrig i Kystverket har fått
anledning til å gi sine merknader til forslaget. Vi har gjennomført to seminarer i forbindelse
med høringen.

Kystverkets kommentarer til lovforslaget følger i det videre.

2 Kystverkets kommentarer til forslaget til revidert havne- og farvannslov

2.1 Sammendrag

Kystverket mener departementet går vel langt i å overføre myndighet fra staten til
kommunene. Med all respekt for det kommunale selvstyret mener vi en del av forslagene i
ytterste konsekvens kan gå på bekostning av sjøsikkerheten idet vi ikke kan se at det er
realistisk å tilføre kommunene så mye ressurser at de kan opparbeide tilfredsstillende
kompetanse for å utføre oppgavene som pålegges dem. Overføringene til kommunene
representerer også en form for fragmentering som utfordrer målsettingen om
likebehandling og brukervennlighet ved forutsigbar forvaltning. Oppdeling av ansvaret vil
også fort innebære merkostnader gjennom mindre rasjonell drift eller i hvert fall manglende
fordeler ved stordrift.

Kystverket peker særlig på forslaget om at kommunene skal overta ansvaret for
navigasjonsinstallasjoner innenfor sitt område; et omdefinert havnedistrikt. Det er en
ordning i tråd med gjeldende lov, men som departementet tidligere har valgt å gå bort fra.
Vi er redd utfordringene med den foreslåtte ordningen, økonomisk, administrativt og
sjøsikkerhetsmessig, er undervurdert.
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Vi er også redd departementet kan ha undervurdert arbeidet med å fastsette omfanget av
ledene, og har derfor brukt en del plass på å beskrive disse oppgavene i høringsuttalelsen
vår.

Når det gjelder ansvaret for tiltak i sjøen, vil vi sterkt anbefale departementet å definere
enkelte tiltak som statens ansvar, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes. Dette gjelder
etablering og endring av akvakulturanlegg, farvannskrysninger og tiltak som
vindmølleparker, tidevannskraftverk, bølgekraftverk eller lignende. Alt dette er tiltak som
kan ha meget store konsekvenser for sikkerhet og fremkommelig og som fordrer høy
kompetanse hos saksbehandler. Dette er også saker som bør behandles likt langs kysten,
noe som forutsetter en oversikt som kommunene kan få store problemer med å etablere
med rimelig bruk av ressurser.

På en del punkter ser vi overlappende bestemmelser som kan medføre usikkerhet og ulik
praksis. Vi mener også man bør se på en del av bestemmelsene i forhold til tilsvarende
bestemmelser i forurensningsloven idet de samme problemene med overlapping kan
oppstå her.

For øvrig har departementet levert et lovutkast med svært variabel detaljeringsgrad. På
enkelte områder gis det detaljerte reguleringer som reduserer kystdirektørens frihet til å
endre organiseringen av virksomheten og dermed også muligheten til å styre og utvikle
etaten i takt med utviklingen, teknologisk og organisasjonsmessig. Dersom det skulle
oppstå behov for å legge til eller fjerne tiltak, for eksempel på grunn av organisatoriske
endringer og teknologisk utvikling, kan det i ytterste konsekvens bli nødvendig med
lovendring. Dette kan unngås med en generell beskrivelse av tiltak, funksjonskrav eller
system. Den som har myndighet etter loven kan så etablere nødvendige organisasjoner,
systemer og tiltak.

Etter Kystverkets oppfatning er det et vesentlig større behov for opplæring og veiledning til
kommunene enn det departementet beskriver. Erfaringene med havnedistriktene i dag er at
det i svært mange kommuner mangler både ressurser og kompetanse, og at de derfor ofte
har begrensete muligheter til å gjøre en god forvaltning etter dagens havne- og
farvannslov. Flere av Kystverkets distriktskontorer går derfor i dag svært langt i sin
veiledning av kommuner i forhold til det ansvaret kommunene selv er pålagt.

2.2 Generelle kommentarer

Kystverket deler Fiskeri- og kystdepartementets oppfatning om at det er på tide å revidere
havne- og farvannsloven, og er positiv til de forenklinger forslaget synes å innebære og de
nye verktøy som tilbys. Generelle kommentarer til lovforslaget følger her, mens
kommentarer til de enkelte bestemmelser følger under i punkt 2.2.

Når det gjelder fordeling av ansvar og myndighet etter loven, bør det komme klarere frem i
merknadene til loven hvilken rolle Kystverket skal ha. Det gis bare en ufullstendig og
fragmentert beskrivelse av dette i høringsnotatet. Av hensyn til brukerne bør det gis en
samlet fremstilling av dette i merknadene til loven.

Bestemmelsene i dagens havne- farvannslov om personell kompetanse er vanskelig
tilgjengelige, særlig fordi lovteksten mange steder viser til kommunens myndighet, mens
det er Kystverket som utøver myndigheten (utenfor havnedistrikt). Ved revisjonen burde det
være et siktemål at bestemmelser som angir personell kompetanse i størst mulig grad
samles, eventuelt i en delegasjonsforskrift. Vårt generelle inntrykk er at lovutkastet ikke i
tilstrekkelig grad tar hensyn til behovet for forenkling på dette området.
Lovforslaget fremstår som lite bearbeidet med tanke på rettskrivning, formuleringer og
lignende. Vi regner med at det blir foretatt en korrekturgjennomgang og at begrepsbruken
og formuleringene er konsekvente i hele lovforslaget
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Loven skal ivareta "hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier", jf. lovforslagets
§ 1-1. Formålet er etter vår mening ikke konsekvent synliggjort i resten av lovverket. Loven
bør gjennomgås slik at uttrykk fra formålsbestemmelsen benyttes derhvor de enkelte
uttrykk kan benyttes.

Begrepet  "risiko"  benyttes i moderne lovgivning, og for øvrig i beredskapsarbeidet i
Kystverket. Risiko defineres som  "funksjon av sannsynlighet og konsekvens",  dvs.
sannsynlighet for at det skal oppstå en hendelse og konsekvenser dersom en hendelse har
oppstått. Dette er et mer spesifikt begrep enn "fare" som benyttes flere steder i loven, og
bør etter vår mening benyttes i størst mulig utstrekning også i denne loven. Der man kan
bruke  "fare"  bør begrepet presiseres, se kommentarer til de aktuelle bestemmelsene.

Vi har i de enkelte bestemmelsene foreslått endringer, men det bør foretas en
gjennomgang av begrepsbruken knyttet til dette.

2.3 Kommentarer til den enkelte bestemmelse

Kystverkets kommentarer følger lovforslagets kronologi. Eventuelle forslag til endringer i
lovteksten står til slutt i kommentarene til hver bestemmelse; endringsforslagene er markert
med fet skrift.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Lovens formål
Miljø kommer inn som et nytt hensyn, men er ikke drøftet spesielt i departementets forslag.
Praksis i Kystverket er at miljøhensyn kan tillegges vekt som et tilleggshensyn i en
vurdering etter havne- og farvannsloven, siden miljøhensyn er generelt relevante ved
utøvelsen av forvaltningsmyndighet. Dette må sees i lys av Grunnloven § 11 Ob. I
forarbeidene (Innst.S.nr. 163 (1991-92) side 6) til grunnlovsbestemmelsen, pekes det på at
bestemmelsen vil være et viktig moment ved tolkningen av det regelverket som Stortinget
har vedtatt eller gitt hjemmel til. Det blir også pekt på at den vil legge bånd på forvaltningen
ved å være retningsgivende når et forvaltningsorgan utøver myndighet etter fritt skjønn.

Spørsmålet blir om departementet mener at man ved myndighetsutøvelse etter ny havne-
og farvannsiov skal legge vekt på miljøhensyn utover det som følger av grunnlovens § 110
b. Dersom det er meningen, bør dette klargjøres bedre i forarbeidene til loven.

Etter Kystverkets oppfatning vil "fiskeriene" etter en naturlig språklig forståelse være en del
av "næringslivet". "Næringslivet'  og  "fiskeriene"  vil etter samme språklige forståelse være
en del av "samfunnet". Departementet bør vurdere om bestemmelsen kan forenkles.

Se for øvrig kommentarer til kapittel 4 om formålsbestemmelsens betydning ved tolkning av
enkeltbestemmelser. Når formålsbestemmelsen er så vid som det foreslås, bør det i
tilknytning til enkeltbestemmelser vurderes å angi nærmere hvilke hensyn man kan og skal
legge vekt på. En meget vid formålsbestemmelse kan også føre til vanskelig
grensedragning mot øvrige sektormyndigheter dersom forholdet til disse ikke presiseres i
enkeltbestemmelser. I tillegg kan det være det en risiko for at Kystverkets funksjon som
farvanns- og havnemyndighet tapes av syne, og at man må bruke ressurser på å ivareta
"alle gode formål".
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Forsla til endrin i 1-1 1. ledd:

Loven skal legge til rette for sikker ferdsel, god fremkommelighet og annen bruk av
farvannet  slik at  hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier  ivaretas.

§ 1-3 Lovens  virkeområde

Bestemmelsen om lovens virkeområde, § 1-3, 1. ledd, er etter Kystverkets mening uklar.
Dersom bestemmelsen gjelder generelt i riket, burde det være unødvendig å presisere at
den gjelder i vassdrag som er farbare fra sjøen. Det samme gjelder bestemmelsen om at
departementet kan utvide virkeområdet til også å gjelde elv og innsjø som ikke er farbare
fra sjøen; sett i sammenheng med den første setningen i 1. ledd, virker denne forvirrende.

Det er videre uklart hvorfor departementet finner det nødvendig å presisere begrepet "her i
riket". I følge høringsnotatet omfatter begrepet både alle aktuelle landområder på fastlandet
og alle sjøområder ut til territorialgrensen. Presiseringen virker forvirrende, og vi foreslår at
bestemmelsen omformuleres. Se for eksempel akvakulturloven § 3 hvor det geografiske
virkeområdet er formulert på en tydelig måte.

Forsla til endrin i 1-3 1. ledd:

Loven gjelder på landterritoriet og i territorialfarvannet.  For vassdrag,  elver og
innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen, gjelder loven imidlertid bare
i den utstrekning departementet bestemmer.

§ 1-4 Definisjoner

a)  Fartøy
I kommentarene til forslaget til revidert lov er det sagt at fartøysdefinisjonen svarer til
fartøysdefinisjonen i lov om lostjenesten og i gjeldende havne- og farvannslov, likevel med
tilføyelsen  "løfteinnretninger" i  lovutkastet. Det fremgår også av kommentarene at
definisjonen omfatter sjøfly, luftputefartøy, bore- og entreprenørfartøy mv, og at
bestemmelsen ikke omfatter installasjoner som står permanent på havbunnen.

Dersom begrepsinnholdet i gjeldende havne- og farvannslov skal videreføres i ny lov, kun
med tillegg for løfteinnretning, og korrespondere med loslovens fartøysdefinisjon, kan
bruken av ordlyden "  ... skip  ..." synes unødvendig. Slik ordlyd benyttes verken i losloven,
gjeldende havne- og farvannslov eller sjøtrafikkforskriften. Begrepet  "skip"  er ikke generelt
definert i lov, men har likevel et relativt fast innhold utenfor enkelte lovregulerte tilfeller.
Dette korresponderer ikke med fartøysdefinisjonen etter gjeldende havne- og farvannslov,
idet for eksempel sjøfly ikke er ansett omfattet av begrepet.

Grensene for skipsbegrepets innhold utenfor de lovregulerte tilfellene trekkes  "under
hensyntagen til de formål vedkommende lovregel må antas å forfølge";  jf. Falkanger,
innføring i sjørett 6. utgave 2004 side 24. Sikker ferdsel til sjøs er et sentralt formål i den
nye havne- og farvannslov og losloven. På denne bakgrunn anser Kystverket det som en
fordel om fartøysdefinisjonene gis en mest mulig lik utforming innenfor dette
reguleringsområdet. Dette vil bidra til lik, hensiktsmessig og forutsigbar praktisering av
regelverket.

Som det fremgår av kommentarene i høringsforslaget, skal fartøysdefinisjonen gjelde for
hele den nye loven. Definisjonen vil dermed inngå som del av de ulike straffesanksjonerte
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handlingsbeskrivelser i loven, samt tilhørende forskriftsverk. I denne sammenheng vil
lovkravet i strafferetten, jf. Grunnloven § 96, stille visse krav til klarhet i gjeldende
kompetansegrunnlag, slik disse vil fremgå av regelverket. Fartøysdefinisjonen bør derfor
fremstå mest mulig klar. Dette gjelder først og fremst definisjonens ordlyd etter loven, men
tilsvarende bør også gjelde for kommentarer til loven.

Kystverket mener videre at det i kommentarene til fartøysdefinisjonen bør fremkomme at
innretninger, for å kunne anses som fartøy, må være beregnet på og i stand til å bevege
seg på eller gjennom vannet. På denne måten vil for eksempel flytebrygger klart unntas fra
definisjonen, noe vi vil anse som riktig og hensiktsmessig.

Det kan oppstå tvil om innretninger av alle størrelser er omfattet av loven. Ordlyden fartøy
vil etter en naturlig språklig forståelse lett medføre innfortolkning av ulike krav til størrelse
for at innretninger skal kunne omfattes av loven. Hensynet til og betydningen av størrelsen
på en innretning, som for øvrig oppfyller definisjonskravene, bør således, av hensyn til
forutsigbarhet og lik praksis, behandles i kommentarene til den nye loven.

En særlig problemstilling knytter seg til oljeinstallasjoner som er laget for å stå permanent
på havbunnen, men som er gjort midlertidig flytende for å kunne transporteres. Det kan
oppstå tvil om slike installasjoner omfattes av fartøysdefinisjonen. Kystverket mener denne
problemstillingen bør behandles i kommentarene til ny havne- og farvannslov. I forbindelse
med konstruksjon og vedlikehold er slep av slike installasjoner over lengre avstander til og
fra verfts- og oppholdsområder langs kystsonen ikke uvanlig med dagens
petroleumsaktivitet på sokkelen. Slike slep vil etter Kystverkets oppfatning ha betydning for
sikker sjøverts ferdsel i kystsonen, og dermed omfattes av formålet i den reviderte havne-
og farvannsloven

b)  Havn
Merknadene til bestemmelsen (side 154) skaper etter vår mening tvil om formuleringen "er
til bruk fot"  er ment å signalisere et krav til aktiv bruk. Dette kan skape uklarheter i forhold
til om havner som har status som fiskerihavner, men som ikke er i aktiv bruk nå, er omfattet
av begrepet havn. Vi antar at departementets intensjon ikke er å utelukke slike havner, og
vil foreslå at det presiseres i merknadene at det ikke er et krav til aktiv bruk.

d Havneanle
Som for b) havn bør det gjøres en tilsvarende presisering.

e Havnedistrikt:
Ettersom begrepet havnedistrikt både får et annet innhold og en annen betydning enn
tidligere, bør det vurderes om det er riktig å videreføre begrepet i ny lov. Etter Kystverkets
mening kan det være hensiktsmessig å erstatte begrepet med et nytt, for å markere nye
avgrensninger for kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven. Mange vil nok
fremdeles forbinde begrepet med tidligere praksis. Vurderingen blir forøvrig lik den som
departementet har gjort om at det er lite hensiktsmessig å videreføre begrepet havnekasse.
Begrepet brukes videre bare et annet sted i loven; se § 4-1, 2. ledd, slik at behovet for å
videreføre begrepet synes lite. Vi viser også til Justis- og politidepartementets veileder om
lovteknikk og lovforberedelse. Begrepet kan for eksempel erstattes med  "kommunen sitt
område"  som er i tråd med ordbruken i § 2-1.

Forsla  til endrin  i 1-4 1. ledd bokstav e :

Definisjonen utgår.
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Forsla til endrin i 4-1 2. ledd:

Tiltak som nevnt i første ledd som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten
i hovedled eller biled, eller som for øvrig skal settes i verk utenfor kommunens
område, krever i stedet tillatelse fra departementet.

f)  Farled
Forsla til endrin i 1-4 1. ledd bokstav f :

Presisere at henvisningen til § 3-5 er til 1. ledd i bestemmelsen.

f) Farled: utpekte trafikkveier på sjøen, jf. § 3-5, 1. ledd.

Hovedled o h biled
I departementets høringsnotat side 64 står det at det  "legges opp til at Kystverkets
farledssystem skal danne grunnlaget for en forskrift som entydig fastlegger hovedled og
biled ved hjelp av koordinater m.m.".  Vi må her presisere at det någjeldende
farledssystemet ikke ble utarbeidet med tanke på at det skulle ha den betydningen som
departementet nå legger opp til. Farledssystemet må derfor gjennomgås på nytt i
forbindelse med eventuell fastsettelse av forskrift etter lovforslagets § 3-5, 1. ledd.

For eksempel er de ledene som hurtigbåttrafikken benytter, registrert for deler av landet,
mens det er en rekke hurtigbåtleder som ikke er med i dagens farledssystem. Det må bl.a.
også avklares om ferdselsårer som i hovedsak benyttes av større og mindre fritidsbåter
skal omfattes.

Et viktig moment i forhold til definering av hoved- og biled er hvor disse ledene skal starte
og stoppe i forhold til for eksempel en havn. Det må fastsettes om leden skal gå til
havneinnløpet eller helt inn til kaikanten. I lovforslaget fremkommer det i definisjonen av
hovedled at det er en farled til eller fra havner. Dette er en for upresis angivelse. Leden bør
ha start og slutt ved et landfeste som for eksempel en kai vil være.

Det må selvfølgelig være samsvar mellom de definisjoner og begreper som brukes i
henholdsvis havne- og farvannsloven, farledsnormalen og Nasjonal transportplan. Det bør
derfor vurderes om også stamled bør defineres i loven, eventuelt om man kan benytte
hjemmelen i lovforslagets § 3-5, 1. ledd siste setning.

I farledsnormalen er bl.a. begrepene stamled, hovedled og biled benyttet, og de er definert
som følger:

Stamleden  omfatter den sammenhengende leden fra grensen mot Sverige til grensen mot
Russland, samt innseilingene fra denne leden inn til de nasjonale havnene. Stamleden er
kystens stamvei og benyttes både for gjennomfart og lokaltrafikk. Stamleden ligger
utaskjærs fra grensen mot Sverige til Haugesund, stort sett innaskjærs fra Haugesund til
Honningsvåg og utaskjærs fra Honningsvåg til grensen mot Russland. På enkelte strekk
deler stamleden seg, med en innaskjærs led og en utaskjærs led.

Hovedleden  omfatter farleder for regional gjennomfart med start og endepunkt i stamled
samt farleden fra stamled til viktige havner. Hovedleden ligger stort sett innaskjærs, men
på enkelte strekk deler den seg med en innaskjærs led og en utaskjærs led. Hovedleden
har stor betydning for skipstrafikken langs kysten både til gjennomfart og lokaltrafikk.
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Biledene  binder sammen mindre geografiske regioner langs kysten. Biledene ligger både
innaskjærs og utaskjærs. De forbinder to anløpsteder med hverandre eller stamled og
hovedled med anløpsteder. Biledene benyttes spesielt av fergetrafikk i riks- og
fylkesveinettet, hurtiggående rutetrafikk, trafikk til og fra industristeder og andre
utskipnings- eller importsteder, trafikk ut og inn av fiskerihavner, samt annen lokaltrafikk.

Kapittel 2 Ansvar og myndighet etter loven m.v.

§ 2-1 Ansvar og myndighet etter loven

Forslaget til revidert havne- og farvannslov har blant annet som formål å øke sikkerheten
for sjøtrafikken. Det er også en politisk målsetting å overføre godstransport fra vei til sjø. Vi
er enige i at interesser knyttet til utvikling av kystsonen og bruk av denne best forvaltes av
kommunene, men staten bør beholde ansvar for tiltak som kan få betydning for sikker
sjøtrafikk i farvannet. For å hindre ulykker til sjøs og akutte utslipp er det avgjørende med
et høyt sikkerhetsnivå og god fremkommelighet i farvannet. Det er også viktig for
havnevirksomhet og for verdiskapningen i næringslivet ellers.

12. ledd siste setning avgrenses kommunens ansvars- og myndighetsområde til  "området
hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven".  Av forenklingshensyn
bør beskrivelsen av kommunens myndighetsområde fremgå av paragrafen, slik at man
slipper å måtte gå til en annen lov for å finne dette.

Som et minimum bør det vises til konkrete bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Alternativt bør det tas inn en referanse til grunnlinjen som yttergrense for kommunens
ansvars- og myndighetsområde. Dersom det skulle være behov for å utvide dette området,
for eksempel i forbindelse med innføring av vannrammedirektivet, gir loven hjemmel til slik
utvidelse ved forskrift.

For øvrig viser vi til våre kommentarer til § 4-1, 3. ledd om avgrensning av kommunenes
myndighet for visse typer tiltak.

Særli om innretnin er o ante for navi as'onsveilednin mv.

Paragraf 2-1, 2. ledd gir kommunene ansvar for bl.a. innretninger og anlegg som skal gi
navigasjonsveiledning eller regulere trafikken innenfor sitt område.  Tilsvarende
bestemmelse gjelder innenfor havnedistriktene i dag, jf.  nåværende havne- og farvannslov
§ 16. I Fiskeridepartementets forskrift av 24.09.1984 nr.  1678 II fritas imidlertid kommunene
for ansvaret i lovens § 16,  2. ledd for så vidt gjelder hovedled og viktig biled for allmenn
trafikk,  herunder ansvaret for nødvendige fyrlys  og sjømerker.  Da denne forskriften ble gitt,
var det i hovedsak små havnedistrikt langs kysten.

Etter en utvikling med større og dels interkommunale havnedistrikter, ble det uttrykt
usikkerhet fra kommunene knyttet til utvidet økonomisk ansvar for dem. Ved
Fiskeridepartementets rundskriv av 07.02.1986 ble det besluttet at Kystverket skulle
fortsette å vedlikeholde og drive fyrlys og sjømerker også utenfor hovedled og viktig biled,
selv om disse ble innlemmet i et havnedistrikt. Dette skulle gjelde for en overgangsperiode,
men ordningen er ennå ikke blitt endret. I praksis har derfor Kystverket i dag oppgaven
med drift og vedlikehold på en stor del av navigasjonsinnretningene som ligger utenfor
hovedleder og viktige bileder, men innenfor havnedistrikt.

Per 31.12.2006 var det 20 005 installasjoner for navigasjonsveiledning på kysten. I tillegg til
disse finnes det et begrenset antall installasjoner som drives av kommunale havnevesen,
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Statens vegvesen og private. Det fremgår ikke i høringsnotatet hvor mange
navigasjonsinstallasjoner som må overføres til kommunene og hvilke økonomiske
konsekvenser dette vil medføre for kommunene.

Kystverket har innhentet samtykke fra grunneiere i form av grunneiererklæringer for alle
områder hvor dette har vært nødvendig for å etablere nye navigasjonsinstallasjoner. Som
følge av den foreslåtte endrete ansvarsdelingen i ny lov må alle disse overføres til
kommunene. Dette er konsekvenser som ikke er kommentert i høringsnotatet.

Det er et mål for Kystverket å opprettholde lik kvalitet i hele landet for
navigasjonsinstallasjoner. Kystverket arbeider systematisk med rutiner for å sikre en
forsvarlig kvalitet på driften av installasjonene. Vi har bl.a. et system for vedlikehold,
vaktordninger for innmelding av slukninger og retting av disse. En oppdeling av dette
ansvaret vil gjøre det vanskeligere å sikre enhetlig merking langs hele kysten.

Fra et brukerperspektiv vil det være gunstig om all navigasjonsveiledning og
trafikkregulering ble ivaretatt av en aktør. Kystverket vil illustrere dette med ett eksempel.
Gjennom Nappstraumen i Lofoten går det en biled som Kystverket, etter lovforslaget, vil ha
ansvaret for merkingen av. På hver side av denne leden går det lokalleder. På den ene
siden er disse knyttet til Flakstad kommune, mens de på den andre siden er knyttet til
Vestvågøy kommune. Her er det altså hele tre forskjellige myndigheter inne bildet. Dette
kan skape forvirring hos brukerne, både med hensyn til rapportering og utbedring av feil.

Oppsetting, drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner krever særskilt
fagkompetanse. Værforhold og lokaliteter krever dessuten spesialutstyr. Kystverket har i
dag kompetanse og utstyr som er nødvendig for å ivareta denne oppgaven. De aller fleste
kommunene har ikke denne nautiske kompetansen, og de vil derfor enten måtte kjøpe slik
kompetanse eller ansette kvalifisert personale. Kommunene vil heller ikke ha den
betydelige stordriftsfordelen som Kystverket har, både med hensyn til kompetanse, innkjøp,
hensiktsmessig planlegging av arbeid mv. Kommunalt ansvar vil derfor med stor grad av
sannsynlighet gi økte kostnader for brukerne og dermed virke negativt i forhold til en
målsetning om mer transport på sjø.

I kommentarene til § 2-1 på sidel62 sier departementet at det imidlertid er  "vel  så  praktisk
at det treffes avtale mellom stat og kommune dersom det er meningen at
ansvarsforholdene skal endres".  Det bør presiseres i merknadene til bestemmelsen hva en
slik avtale kan inneholde.

Vi antar at et stort antall kommuner vil ønske å inngå slike driftsavtaler. Man kan da få en
situasjon med svært mange drifts- og overtakelsesavtaler, noe som bidrar til uklarhet om
ansvarsforholdene. Brukerne vil da ikke, verken i lov eller forskrift, kunne se hvem som har
ansvaret for disse installasjonene. Dette vil på ingen måte bidra til å nå den overordnete
målsettingen om et enklere regelverk i offentlig forvaltning.

Etter vår oppfatning kan det dessuten bli problematisk å trekke grensen med hensyn til
hvilke installasjoner som skal anses for å ligge innenfor hovedled og biled; med andre ord
hva som skal være omfattet av statens ansvar. Navigasjonsinstallasjonene står som oftest
på land, langt fra det arealet som er definert som selve leden. Hvordan dette skal løses bør
klargjøres i merknadene til loven.

Kystverket har for øvrig en viktig rolle som statlig sektormyndighet ved utarbeiding av
planer etter plan- og bygningsloven. Hvis forslaget til myndighetsområde blir vedtatt slik
som foreslått i § 2-1, kan dette innvirke på vår rolle som fagmyndighet som gir innspill til
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forskjellige planer etter plan- og bygningsloven. Forslaget kan medføre en endring i våre
muligheter til bl.a. å fremme innsigelser ved utarbeidelse av planer i sjøområder. Vi stiller
spørsmål om Kystverket fremdeles vil være regnet som fagmyndighet for sjøverts ferdsel
generelt eller kun for ferdsel i hoved- og bileder.

På denne bakgrunn mener Kystverket det ikke er hensiktsmessig at ansvaret for
navigasjonsinstallasjoner knyttes til avgrensningen mellom hoved- og biled og kommunens
ansvarsområde. En slik ansvarsdeling vil etter vår mening ikke være den ordningen som
best ivaretar lovens formål.

Det er vår vurdering at ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet til sjøs fortsatt bør være
statens ansvar, slik ordningen er i dag. Forslaget innebærer en gjeninnføring av en ordning
departementet tidligere har valgt bort, uten at vi kan se at dette forholdet er kommentert
eller begrunnet.

Departementet bør benytte § 2-1, 3. ledd til ved forskrift  å unnta navigasjonsinstallasjoner
fra kommunens ansvarsområde.  Dette må gjøres samtidig med lovens ikrafttredelse.

§ 2-3 Forholdet til forvaltningsloven

Kystdirektoratets kontroll med myndighetsutøvelse i kommunene begrenser seg i dag i
hovedsak til behandling av klagesaker. Dersom det er meningen at dagens ordning med
klagebehandling i Kystdirektoratet skal opprettholdes, bør dette av hensyn til
brukervennlighet fremgå av lovteksten, eller i det minste i merknadene til bestemmelsen.

Det vises til høringsnotatet punkt 18.2.3 side 144, hvor det fremgår at kommunene innenfor
visse grenser står fritt ved utøvelsen av forvaltningsskjønnet (om tillatelse skal gis og på
hvilke vilkår), og at eventuelle veiledere mv. fra staten vil måtte knytte seg til den rettslige
tolkningen av inngangskriterier for søknadsplikten. På bakgrunn av dette blir det særlig
viktig at kommunene får god nok opplæring og veiledning slik at hensynet til likebehandling
blir ivaretatt.

§ 2-4 Rådet for kystsikkerhet  og beredskap

Kystverket forstår høringsnotatet slik at rådet for kystsikkerhet og beredskap skal være et
samarbeids- og kontaktorgan for de instanser innen statsforvaltningen som er ansvarlige
for forvaltningsoppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap langs kysten. I selve lovforslaget
benyttes uttrykket "  berørte offentlige etater".  Det er uklart om departementet her åpner for
deltakelse i rådet fra kommunale- og/eller fylkeskommunale organer. En slik deltakelse vil,
etter Kystverkets oppfatning, være avgjørende for rådets funksjon, levedyktighet og status.

Kystverket  viser til at det på  1970-tallet ble  opprettet et oljevernråd som virket i medhold av
oljevernloven.  Erfaringene fra aksjonen i forbindelse med Bravo-utblåsningen i 1977 førte
til en ganske bred diskusjon om hensiktsmessigheten av oljevernrådet.  Bakgrunnen for
diskusjonen var at rådets behov for  informasjon,  for å kunne ivareta sin funksjon,  førte til
reduserte ressurser til drift  av aksjonen.  Resultatet ble at oljevernrådet ble lagt ned, og
aksjonsansvaret i sin helhet gitt til forurensningsmyndigheten.

Dagens beredskap mot akutt forurensning er bygget opp gjennom krav til privat og
kommunal beredskap og ved at staten har påtatt seg å sørge for beredskap mot større
tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av øvrig beredskap. Under større aksjoner
som styres av staten utøver vi en organisasjonsform som kalles for  "Samspillorganisasjon",
dvs. at andre statlige, kommunale og private bidragsytere inngår i Kystverkets
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aksjonsorganisasjon.  I særlig grad er IUA flettet tett inn i organisasjonen og utfører en stor
del av aksjonen.  For at dette skal fungere så godt som mulig er det viktig at samarbeidet
både opprettholdes og videreutvikles.  Det er derfor viktig at representanter for den
kommunale beredskapen er representert i rådet.  Kystverket mener at en felles
representant for alle  IUAer  bør delta i rådet.  Lovteksten bør i så fall justeres for å åpne for
dette.

Kystverket vil understreke at rådet bør virke i den løpende saksbehandlingen men ikke
under aksjoner som  staten gjennomfører. Dette betyr at rådet ikke sammenkalles eller
forelegges problemstillinger direkte tilsluttet en aksjon i aksjonsfasen.

DEL li FARVANN

Kapittel 3 Bruk av farvann.  Navigasjonsveiledning.

Generelt

I lovforslagets kapittel 3 bør man få inn et punkt som sikrer at Kystverket så tidlig som
mulig blir hørt i forbindelse med nye konsesjonsbelagte ruter på sjøen som blant annet
etableres av fylkeskommunen. Kystverket har eksempler på at det opprettes nye ruter for
ferger eller hurtigbåter som ikke inngår i vårt etablerte ledsystem og som vi ikke får
kjennskap til før driften er i gang. Det skjer da at Kystverket blir kontaktet fordi det viser seg
at grunner må merkes osv. En slik manglende samhandling er ikke gunstig for noen av
partene.

§ 3-1 Generell aktsomhetsnorm

Det anses som positivt at det foreslås en generell presisering av krav om alminnelig
aktsomhet i havne- og farvannsloven idet konkurransen om bruken av kystsonen har økt
og har stadig flere deltakere.

Departementet påpeker i høringsnotatet at forslag om lovfesting av en aktsomhetsnorm må
ses i sammenheng med forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene).
Sjøveisreglene har bestemmelser om ansvar mellom fartøy som bl.a. fastlegger
vikepliktsregler basert på:

• fartøystype
• type aktivitet
• hvilken situasjon fartøy befinner seg i

Departementets vurderinger omhandler ikke hvordan en generell aktsomhetsnorm skal
tolkes opp mot nevnte bestemmelser. Vi savner en vurdering i merknadene til lovforslagets
§ 3-1, 1. ledd av hvordan bestemmelsen skal vektlegges i forhold til sjøveisreglenes
bestemmelser om "forkjørsrett" for bestemte fartøystyper eller type aktivitet.

Som nevnt i punkt 2.1 bør begrepet  "fare"  etter vår mening presiseres.

Forsla til endrin i 3-1:

§ 3-1 Generell aktsomhetsnorm

Enhver som ferdes til sjøs, skal opptre hensynsfullt og aktpågivende  slik at  det ikke
oppstår faresituasjoner  eller voldes skade, og slik at annen trafikk eller bruk av
farvannet ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
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Fører av fartøy skal avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon,
manøvreringsrom og farvannsforholdene, slik at det ikke oppstår  faresituasjoner
eller voldes ulempe for andre eller for omgivelsene for øvrig.

§ 3-2 Trafikkregulering

Formuleringene i bestemmelsen bør justeres slik at like forhold skrives og beskrives likt.

Forsla til endrin i 3-2:

§ 3-2 Trafikkregulering

Departementet kan gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om trafikkregulering,
herunder:

Departementet  kan gi forskrift  om en kommunes myndighet til å treffe vedtak som
nevnt i første ledd.

§ 3-3 Orden og bruk av farvann

11. ledd nest siste setning vises det til  "ulemper for fiskerinæringen".  Bestemmelsen er en
videreføring av dagens § 11 nr.  7. "Fiskerinæringen"  kan tolkes som bare å omfatte
tradisjonelt fiske. Vi antar departementet ikke har ment å avgrense mot
akvakulturvirksomhet, og vi foreslår derfor at dette tas inn i bestemmelsen.

Forurensning fra oppankrede og fortøyde fartøy, samt fartøy i opplag reguleres av
forurensningslovens bestemmelser. Paragraf 3-3, 2. ledd er en videreføring av gjeldende
lovs § 11 nr. 5, som gir departementet hjemmel til å gi forskrifter og treffe enkeltvedtak om
tiltak mot forurensning fra oppankrede og fortøyde fartøyer, samt fartøy i opplag.

Det er i dag ikke gitt egne forskrifter med hjemmel i § nr. 5, og det er Kystverkets
oppfatning at bestemmelsen ikke har hatt noen reell funksjon fordi de aktuelle
forurensningstilfellene klart dekkes av forurensningsloven. Kystverket mener derfor det er
lite hensiktsmessig å videreføre bestemmelsen i en revidert lov. Bestemmelser som
regulerer forurensning bør i størst mulig grad ligge i forurensingsloven, og en videreføring
av bestemmelsen vil også føre til en uheldig dobbelthjemmel for å gi forskrifter eller treffe
enkeltvedtak. Paragraf 3-3, 2. ledd bør derfor fjernes.

Forsla til endrin i 3-3:

1. ledd, nest siste setning endres slik:

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse  til opplag av fartøy, skal det tas
hensyn til om opplaget vil medføre  ulemper for miljøet,  fiskeri- eller
akvakulturnæringen.

2. ledd anbefales fjernet.

§  3-4 Uhindret ferdsel på sjøen m.v.

Vi har ingen kommentarer til denne bestemmelsen utover forslag til noen språklige
endringer.

Forsla til endrin i 3-4:

§ 3-4 Uhindret ferdsel  i farvannet
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Myndigheten etter loven skal  sørge for at  ferdselen  i farvannet  ikke hindres eller
vanskeliggjøres. Myndigheten etter loven kan treffe  enkeltvedtak om avsperring av
områder  i farvannet eller på  land når det er nødvendig av hensyn til sikkerheten.

§ 3-5 Farleder m.v.

Generelt

Vi finner mener lovforslagets § 3-5, 1. ledd og § 4-1, 2. og 3. ledd må sees i sammenheng
for å kunne vurdere om loven blir et godt verktøy. Hvilke typer tiltak kommunen har
myndighet til å avgjøre i sitt område vil være av betydning for hvor stort areal som etter vår
mening må fastsettes som hovedled og biled, og dermed statens ansvar, etter § 3-5, 1.
ledd. Vi savner en nærmere redegjørelse for og eksempler på når et tiltak som ligger eller
vil ligge i kommunens område  "kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i hovedled
eller biled',  og dermed er statens ansvar og ikke kommunens. Videre mener vi at det vil
være avgjørende at forskrift etter lovforslagets § 4-1, 3. ledd trer i kraft samtidig med lovens
ikrafttredelse, for å sikre at myndigheten til å gi tillatelse til bestemte tiltak beholdes hos
staten. Se nærmere om dette under punktet om § 4-1.

Videre bør arealer for ankring, opplag, nødhavner med innseiling og lignende også inngå i
statens ansvarsområde og fastsettes i forskrift med hjemmel etter § 3-5, 1. ledd. Denne
bestemmelsen bør med andre ord endres slik at den også åpner for å gi forskrifter som
både vil båndlegge bestemte arealer til bestemte tiltak eller aktiviteter og som gir staten
myndigheten over arealene. I den forbindelse må sannsynligvis §§ 2-1 og 4-1 endres.

1. ledd

I merknadene til bestemmelsen fremgår det at det skal gis en  'presis fastlegging av de
geografiske grensene for hovedled og biled på bakgrunn av Kystverkets prioriteringer".

Å fastsette omfanget av farledene geografisk, vil bli et svært omfattende arbeid. I
Kystverket har det i lengre tid pågått prosjekter som ser på metoder for arealdefinering av
ledene og problemstillinger knyttet til dette. Vi vil i det følgende gi noen eksempler som kan
vise hvor omfattende arbeidet med å fastsette forskriften etter lovforslagets § 3-5, 1. ledd,
som ansvars- og myndighetsfordelingen etter § 2- 1 bygger på, vil bli.

Under er tatt inn et kart som viser Norges mest trafikkerte sjøområde. Innenfor dette
området ligger to nasjonalhavner; Stavanger og Karmsund. Rød stipling viser hovedledene,
og blå stipling viser biledene:
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I Kystverkets farledsnormal foreslås det en bredde på hovedled (og stamled)  på 150 meter
for enkel led og 250 meter for dobbel led, samt sikkerhetsareal på begge sider på 200-400
meter  (250-400 meter for stamled).  Total bredde for hovedled vil dermed bli inntil 1050
meter inkludert sikkerhetsareal.  Med dette utgangspunktet,  vil resultatet for hovedled kunne
bli slik:

Dette er et AIS-bilde som viser trafikken i løpet aven uke i august i 2006:
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Dette illustrerer at det i en del farvann ikke er tilstrekkelig bare å legge på ledens bredde og
sikkerhetsareal i tråd med dagens farledsnormals minimumsnormerfor å sikre tilstrekkelig
areal for å kunne oppnå god fremkommelighet og sikker ferdsel i tråd med lovens formål I
en del farvann ser vi for oss at det vil være behov for å definere større sjøareal som
hovedled eller biled. l smale fjorder kan vi dermed få den situasjonen at hele fjordens
bredde blir omfattet av leden og dermed også blir statens ansvar.

Kystverkets farledsnormal er i dagens versjon i hovedsak et verktøy for å kvalitetssikre nye
leder eller forbedringer av eksisterende leder med tanke på å få sikker seilingsbredde,
dybde og høyde m.m., for å fremme sikker ferdsel. Dette verktøyet er ikke tilstrekkelig til å
identifisere sjøarealene langs kysten som er viktige for sikker og effektiv sjøtrafikk, og er
heller ikke utviklet med tanke på dette.

En forskriftsfesting av hovedled og biled etter lovforslagets § 3-5, 1. ledd må derfor til dels
skje på bakgrunn av andre kriterier. For endelig arealfesting er det nødvendig å gå
gjennom alle ledstrekk og fastsette grensene for hovedled og biled på bakgrunn av
trafikken og farvannets beskaffenhet med involvering av aktuelle aktører og bruk av AIS-
data. Kystverket har per i dag begrenset erfaring med å arealfeste farleden, og det er
mange problemstillinger knyttet til dette. Derfor må det umiddelbart brukes betydelige
ressurser for å få en god metode for arbeidet.

Å holde oppdatert en forskrift om hovedleder og bileder, jf. lovforslagets § 3-5, 1. ledd, vil
bli en krevende jobb. I farledssystemet inngår blant annet fergestrekk og hurtigbåtsamband
langs hele norskekysten og hvor det vil være mange endringer årlig. Oppdateringene vil
innebære involvering av andre aktører som fylkeskommuner, rederier og loser med flere for
å kvalitetssikre eventuelle endringer. Rutiner for ajourhold av det angitte arealet må fange
opp endringer som kommer ved: 1) nye anløpssteder for hurtigbåter og ferger som
bestemmes av kommunene/fylkeskommunene/Statens vegvesen, 2) nye havneanlegg som
etableres innenfor havner eller i nye havner, 3) justeringer av selve trafikkområdet eller
sikkerhetsområdet som følge av erfaringer eller ny informasjon, m.m.

Para raf 3-5 3. ledd

Vi synes betydningen av denne bestemmelsen er uklar, særlig sett i sammenheng med
lovforslagets § 4-1, 2. ledd. Bestemmelsen kan tolkes som at det i hovedled og biled ikke
er tillatt med annen aktivitet eller tiltak enn sjøtrafikk, og at statens tillatelsesmyndighet
etter § 4-1, 2. ledd er begrenset til å fatte vedtak om tiltak utenfor hovedled og biled som
kan få betydning for sikkerhet og fremkommelighet i disse ledene. Med andre ord at staten,
med mindre det er fastsatt unntak etter § 3-5, 3. ledd, ikke har myndighet til å åpne for
andre tiltak som ikke er sjøtrafikk i hovedled og biled. Leser man merknadene til
bestemmelsen kan man derimot få det inntrykk at dette ikke er departementets hensikt,
men at det man mener er å gi en hjemmel til å fastsette forbud mot typer av sjøtrafikk; som
for eksempel sjøflyplass og båtrace.

Den samme usikkerheten knytter seg da til lovforslagets § 4-1, 2. ledd. Gjelder denne
bestemmelsen kun tillatelse til tiltak som ligger utenfor hoved- og biled, eller også tiltak som
ligger i disse ledene? Etter sin bokstav synes det å ligge en begrensning her som neppe
kan være tilsiktet.

Kystverket mener at det må ligge innenfor statens myndighetsområde å gi tillatelse til annet
enn sjøtrafikk i hoved- og biled. Vi mener videre at det må gis en hjemmel for staten til å
fastsette forbud eller lignende mot visse typer sjøtrafikk, som nevnt over.
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Vi ber om at departementet klargjør dette både i lovforslaget og i merknadene til
bestemmelsene. Våre forslag til endringer i bestemmelsen tar derfor ikke hensyn til dette
nå.

Forsla til endrin i 3-5:

§ 3-5  Farleder mv.

Departementet kan ved forskrift  fastsette  særskilte farleder,  herunder hvilke
farleder  som skal være hovedled eller biled. Det kan også fastsettes andre
farledskategorier.

Departementet kan ved forskrift fastsette  arealer for ankring, opplag og
nødhavner etc.

Departementet kan ved forskrift fastsette standarder for farleder (farledsnormal) og
ankringsplasser, opplagsplasser og nødhavner  etc., herunder krav til
etablering, drift, vedlikehold,  bredde, høyde,  dybde og
navigasjonsinstallasjoner.

Departementet kan ved forskrift  fastsette regler  om adgang til bruk av  farleder til
annet enn sjøtrafikk.

§ 3-6 Trafikkovervåkning og kontroll

Bestemmelsen gir myndighet direkte til et underordnet ledd i Kystverkets organisasjon.
Departementet går med det langt i å bestemme kystdirektørens organisering av
virksomhetsområdet. Det mener vi er prinsipielt galt. Vi mener det riktige må være å gi
Kystverket verktøyet og la kystdirektøren avgjøre hvordan organisasjon og ressurser kan
tilordnes en effektiv bruk av verktøyet. Vi foreslår derfor at  "trafikksentraler"  erstattes med
"system for overvåkning",  og at bestemmelsen omarbeides i tråd med endringen.

Ved å gi myndigheten direkte til trafikksentralene vil det måtte lovendringer til dersom
organisasjonsmessige endringer eller teknologisk utvikling skulle tilsi andre løsninger enn
dem man har valgt i dag.

Trafikksentraler er opprettet for å drive overvåking og kontroll med skipstrafikk og annen
ferdsel innenfor sitt virkeområde. Trafikksentralenes myndighet etter forskrift 11.12.1998 nr.
1273 om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) og sensorrekkevidde er
tilpasset dette virkeområdet. Lovforslagets § 3-6, 3. ledd gir trafikksentraler myndighet til å
gi fartøy pålegg om tiltak som trengs for å avverge en farlig situasjon. Lovens virkeområde
er norsk territorialfarvann. Kystverkets trafikksentraler har ikke sensordekning i hele dette
virkeområdet. Dette kan også tale mot å legge myndigheten til trafikksentralene, eventuelt
bare trafikksentralene.

Ved å gi en detaljert, lovhjemmel til trafikksentralene alene vil Kystverket videre få en todelt
1. linjeberedskap og ikke en samlende som nå, hvor uønskede hendelser til sjøs håndteres
i en samlet beredskapsorganisasjon. Kystverkets 1. linjeberedskap, som består av vaktlag i
beredskapsavdelingen, supplert med en loslodermann, og sjøtrafikkavdelingene ved
distriktskontorene med trafikksentralene, har i dag fullmakter til å gripe inn når nødvendig,
og har i praksis vist at den gjør det, blant annet ved bruk av Kystdirektoratets delegerte
hjemler i forurensningsloven. Når inngrepshjemlene nå skal suppleres, må disse gis
generelt så alle i 1. linjeberedskapen har det samme verktøyet.

Side 15



I lovforslagets § 3-6, 3. ledd er det regnet opp en rekke konkrete eksempler på tiltak det
kan gis pålegg om. Vi reiser spørsmål om nødvendigheten av oppregningen, men om den
fastholdes, vil vi foreslå at tiltak som endring av fart og kurs tas inn som nye punkt b) og c)
med tilsvarende forskyvning av øvrige bakenforstående punkter.

I lovforslagets § 3-6, 3. ledd, punkt g) er ytre miljø uteglemt, jf. lovutkastet § 1-1.

I lovforslagets § 3-2 er  "seilingsregler"  nevnt som et eksempel på  "trafikkregulering". I
merknadene til bestemmelsen (side 171) fremgår det at departementet med  "seilingsregler"
i lovforslagets § 3-6 sikter til  "alminnelige seilingsregler slik som sjøveisreglene, men  også
de spesielle seilingsreglene som er  fastsatt  med hjemmel i  §§ 3-2 og 3-3 (...)". Vi synes det
er uheldig at begrepet  "seilingsregler"  på denne måten får til dels to betydninger, og
anbefaler at departementet finner en annen betegnelse på henvisning til sjøveisreglene.

Vi ber departementet se på lovforslagets § 3-6 på nytt i tråd med det ovennevnte. Vi
foreslår derfor bare noen endringer i bestemmelsen her.

Forsla til endrin i 3-6:

§ 3-6  Trafikkovervåkning og kontroll

Departementet kan opprette  system  for overvåkning og kontroll med skipstrafikk og
annen ferdsel, herunder håndheving av seilingsregler,  andre  trafikkreguleringer og
sikkerhets- og beredskapstiltak. (Trafikksentralene) skal etter behov også gi
navigasjonsassistanse og annen nautisk informasjon til sjøfarende.

Departementet kan gi forskrift om (trafikksentralenes) oppgaver, virksomhet og
myndighet.

Ved nødssituasjon eller når det er nødvendig av hensyn til sikker ferdsel kan
Kystdirektoratet ved enkeltvedtak  gi fartøy pålegg om tiltak  som er nødvendig
for å  redusere risiko for en hendelse, herunder å:
a) følge en bestemt farled;
b) endre kurs;
c) endre fart;
d) slå bakk;
e) ankre opp;
f) fjerne seg fra et angitt område;
g) returnere;
h) yte assistanse til fartøy i nød;
i) treffe tiltak for å avverge alvorlig skade på person,  miljø eller eiendom.

Blir pålegg som nevnt i tredje ledd ikke etterkommet, kan trafikksentralen sørge for
gjennomføring av tiltak. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet.
Bestemmelsen  i § 5-3 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Forvaltningslovens § 24 om begrunnelse og § 28 om klage gjelder ikke
enkeltvedtak som treffes etter tredje ledd.

§ 3-7 Plikt til å melde om farer

Det er noe uklart hva som menes med  "første relevante myndighet'.  Det fremgår av
merknadene til bestemmelsen at dette kan være  "Kystvakt, havnemyndighet, Kystverket
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eller annen relevant myndighet".  Lovteksten kunne med ett eller flere eksempler klargjøre
hvilken myndighet dette kan være.

For departementets videre arbeid med forskrift i tilknytning til bestemmelsen, vises det til
forskrift 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning,
særlig § 4, 2. punktum om varsling til kystradio ved akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning fra skip, i tilfelle det er aktuelt å samordne med denne forskriften.

Av hensyn til forenkling bør det vurderes om bestemmelsen kan slås sammen med
lovforslagets § 3-11.

§ 3-8 Innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning

Vi foreslår en språklig presisering i 1. ledd.

Forsla til endrin i 3-8 1. ledd:

Fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger eller anlegg som skal gi
navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen kan bare etableres, fjernes, flyttes,
endres mv. etter  tillatelse  av departementet. Det samme gjelder anlegg for
trafikkovervåkning. Det kan fastsettes vilkår for  slik tillatelse.

§ 3-10 Rettsstridig bruk av innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning

Det fremgår av merknadene til bestemmelsen at  "anlegg som skal gi
navigasjonsveiledning"  skal forstås så vidt at også brygge, kai eller lignende for losbåter
omfattes. Dette er etter vår mening en svært vid og ikke helt naturlig tolkning av begrepet,
og det bør derfor vurderes å ta dette med i bestemmelsen som eksempler.

Forsla til endrin i 3-10:

§ 3-10 Rettsstridig bruk av innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning

Ingen må uten departementets tillatelse bruke innretning eller anlegg som skal gi
navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen til noe annet enn sitt formål eller
foreta noe som kan hindre eller vanskeliggjøre at slike innretninger eller anlegg
virker etter sin hensikt, herunder fortøye i, fjerne, flytte, forandre eller skjerme
innretningen eller anlegget.

Med anlegg som skal gi navigasjonsveiledning menes her også brygger, kaier
eller lignende for losbåter.

§ 3-11 Meldeplikt

Lovteksten bør nevne eksempel på hvilke myndigheter dette kan være. Se for øvrig
kommentarene til lovforslagets § 3-7.

§§ 3-12 til 3-14

Generelt

Kystverket opplever med jevne mellomrom problemer med inndrivelse av gebyrkrav.
Kystgebyret, hjemlet i havne- og farvannsloven, er sikret med sjøpant. Sjøpantet foreldes
ett år etter etableringen, som skjer ved stiftelsen av fordringen. Da det går tid mellom
tjenesteytelsen og fakturering og videre inndrivelse, har det vist seg at sjøpantet i mange
tilfeller ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å inndrive kravet. Debitor er ofte utenlandske
rederier, og gebyrene pådras av fartøyer som sjelden er i Norge. Kystverket har derfor
behov for mer effektive virkemidler.
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Departementet har tatt Kystverkets tidligere oversendte forlag til ny lovtekst til følge, noe vi
selvfølgelig er godt fornøyde med.

§ 3-14 Farledsgebyr

Konsekvensen av lovforslaget vil være at hver kystkommune kan fastsette egen forskrift
om farledsgebyr. Det gjør at brukerne (betalerne) vil måtte forholde seg til mange flere ulike
forskrifter og gebyrnivå enn de må i dag. Vi kan ikke se at det er tilstrekkelig redegjort for
dette i høringsnotatet.

Det er viktig at man ikke gjennom forslag til ny lov bidrar til et mer komplisert og fordyrende
avgiftssystem. Forslaget til revidert lov bidrar etter vår mening ikke til forenkling av
regelverket på dette området.

Gjennom Nasjonal transportplan har man en politisk målsetting om overføring av transport
fra vei til sjø og bane. Et dyrt og komplisert avgiftssystem til sjøs vil kunne virke negativt i
så henseende.

Dagens kystgebyr skal dekke 34 % av statens utgifter til merking av farleder. I lovforslaget
foreslås det derimot at kommunene gis hjemmel til å dekke sine kostnader ved etablering,
drift og forvaltning av farleiene; dvs. full kostnadsdekning. Disse kostnadene skal i følge
høringsnotatet belastes nyttetrafikken. Dette vil etter alt å dømme måtte innebære at
brukerne vil bli ilagt høyere gebyrer.

I tillegg vil mange kommuner måtte opparbeide seg ny kompetanse i forbindelse med
forskriftsarbeidet og håndheving av forskriftene. Det kan også føre til økte kostnader for
kommunene og dermed for sjøtransporten.

Vi foreslår for øvrig noen språklige endringer i bestemmelsen.

Forsla til endrin i 3-14:

§ 3-14 Farledsgebyr

Kommunen kan gi forskrift om at fartøy  som oppholder seg i eller trafikkerer
kommunens farleder,  skal betale farledsgebyr til kommunen. Gebyret skal
bare dekke kommunens kostnader ved å tilrettelegge for sikkerhet og
fremkommelighet i farleden. Hvor flere kommuner har kostnader  i farleden, fordeles
gebyrinntektene forholdsmessig. Det kan fastsettes rabattordninger.

Departementet kan utarbeide mønster for forskrifter som nevnt i første ledd.

Departementet kan gi forskrift om at havn som er organisert som eget rettssubjekt
skal innkreve  farledsgebyr  på vegne av kommunen mot særskilt godtgjørelse.

Rederen og agenten svarer solidarisk for betaling av gebyr etter paragrafen her.

Det kan kreves at rederen eller agenten stiller sikkerhet for betaling av gebyr. Slik
sikkerhet kan stilles som vilkår i tillatelse til å benytte de tjenester gebyret skal
dekke.

Paragrafen her gjelder ikke kostnader som skal dekkes av staten gjennom
kystgebyr som nevnt i § 3-12.
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Kapittel 4 Tillatelse til bygging og andre tiltak

§ 4-1 Tiltak  som krever tillatelse

Første ledd

høringsnotatet side 179 viser departementet bl.a. til at plikten til å søke om tillatelse er
knyttet til et virkningskriterium; om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten
i farvannet. Kystverket er enige med departementet i at dette gir et vidt virkeområde for § 4-
1. Vi forstår bestemmelsen slik at enhver aktivitet som kan ha betydning for sikkerhet og
fremkommelighet vil kreve tillatelse, og at det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for
at tiltaket kan ha slik virkning.

Vi antar at spørsmålet om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
farvannet, bare vil være et inngangskriterium for om et tiltak i det hele tatt skal vurderes
etter loven. Av kommentarene til § 4-1 følger det imidlertid kun at det ved vurderingen av
om tiltaket kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten skal legges vesentlig vekt på
virkninger for sjøtransport og annen ferdsel på sjøen, og virkninger for annen aktivitet i
farvannet. Verken bestemmelsen eller merknadene til den gir anvisning på nærmere
kriterier man kan ta hensyn til i vurderingen av om tillatelse skal eller kan gis. Etter
alminnelige tolkningsregler kan lovens formål tillegges betydning ved tolkningen av
konkrete bestemmelser. Formålsangivelsen er imidlertid her meget vid og tilsvarende
mindre veiledende.

Myndighetsutøvelsen etter havne- og farvannsloven er også i dag i stor grad preget av
skjønn. Som nevnt før, vil det etter vår mening bli svært viktig med grundig opplæring og
veiledning av kommunene, og departementets kommentarer vil spille en viktig rolle her.

Når det gjelder eksemplene i bestemmelsen på tiltak som kan kreve tillatelse, finner vi
grunn til å knytte kommentarer til et par av dem.

Vi foreslår at  "mudring"  erstattes med  "utdypning".  Dette begrepet er videre og omfatter
også det å ta bort stein og fjell.

Det er etter vår mening viktig å utdype merknadene på side 180 til bestemmelsen om
bøyer, bl.a. slik at dagens praksis videreføres, og for å sikre lik behandling av slike saker.

Etter dagens praksis skiller en gjerne mellom bøyeanlegg der det kan inngå et stort antall
bøyer for fortøyning av fritidsbåter, og enkeltstående bøyer for fortøyning av et enkelt
fartøy, for eksempel en fritidsbåt eller mindre sjarker m.m. En bøye utlagt for fortøyning til
land (dragtaufortøyning) er oftest vurdert ikke å kreve tillatelse i dag. For bøyer som skal
benyttes til å fortøye fartøy på svai vil disse gjerne kreve tillatelse da fartøyet i bøyen
beslaglegger et vesentlig større sjøområde. For eksempel er størstedelen av enkeltstående
fortøyninger i Nord-Norge svaifortøyninger, og vil i de fleste tilfeller kreve  tillatelse.
Fortøyningsbøyer til større fartøy, for eksempel tankfartøy, vil som hovedregel kreve
tillatelse.

Under følger noen eksempler på ulike fortøyningsbøyer:
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Bøyehavn ved Oslofjorden.

Typisk mindre fartøy med dragtaufortøyning.
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Bøyer til å fortøye fartøy på svai.

Fortøyningsbøye for tankfartøy.

Vi antar at utlegging av bøye som i dag, vil være søknadspliktig etter en ordensforskrift,
dersom bøyen ikke skulle falle inn under § 4-1.

I forbindelse  med et tiltak kan  det være flere  aktører  i bildet;  for eksempel tiltakshaver selv,
eier av grunnen, bruker som har disposisjonsrett, en konsulent som kun bidrar i
søknadsprosessen for deretter  å trekke  seg ut av  saken eller entreprenør som iverksetter
tiltaket rent fysisk. I merknadene på side 179 til bestemmelsen står det at 1. ledd første
setning "fastsetter  hovedregelen om plikt for tiltakshavere til å innhente tillatelse fra
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myndighetene".  Dette fremgår imidlertid ikke av bestemmelsen; her sies det ikke noe om
pliktsubjektet. Dette er etter vår mening en mangel både i lovforslaget og for øvrig også i
dagens lov. Det bør tas inn enten i bestemmelsen eller i en merknad en redegjørelse for
hvem som kan søke og hvem tillatelsen eventuelt skal gis til, slik at man sikrer mulighet for
oppfølging av vilkår.

Annet ledd

Vi viser  til de innledende kommentarene til § 3-5.

Det bør vurderes å ta inn en hjemmel for departementet til å avgjøre om et tiltak faller inn
under statens eller kommunens myndighetsområde.

Tredje ledd
Forslag til revidert havne- og farvannslov endrer grensen vesentlig mellom statens og
kommunens ansvar sammenlignet med dagens forvaltning. For at dette ikke skal gå på
bekostning av fremkommelighet og sikkerhet i farvannet, bør enkelte typer tiltak defineres
som statlig ansvar, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes, ved forskrift etter dette
leddet.

Følgende tiltak bør etter vår mening unntas fra kommunens ansvar allerede fra lovens
ikrafttredelse:

• Etablering og endring av akvakulturanlegg.
• Farvannskrysninger av betydning for sjøverts ferdsel. Broer, luftspenn,

kabler, ledninger og rørledninger.
• Vindmølleparker, tidevannskraftverk, bølgekraftverk eller lignende.

Flere uheldige godkjennelser og uhell knyttet til akvakulturanlegg de siste årene viser at det
er svært viktig med høy kompetanse i saksbehandlingen etter havne- og farvannsloven.
Det dreier seg om sikkerheten for sjøtrafikken og for akvakulturanleggene og om effektiv
ferdsel, og alt dette bør etter vår mening være et statlig ansvar.

Tiltak kan også ha betydning utover kommunen hvor det iverksettes. En bro, et luftspenn
og andre farvannskrysninger kan i verste fall stenge for sjøtrafikken til nabokommunen, og
sette store begrensninger for utviklingsmulighetene, også der det berører leder som ikke er
hovedled eller biled.

Kystverket er av den oppfatning at behandling av slike saker krever særlig kompetanse,
både nautisk og juridisk. Vår erfaring er at både mindre havnedistrikt og de større
interkommunale havnedistriktene i dag ofte mangler slik kompetanse. Kystverket mener
derfor at det må være en forutsetning at forskrifter etter § 4-1, 3. ledd trer i kraft samtidig
med loven.

Vi gir i det følgende en nærmere redegjørelse for hvorfor vi mener at de nevnte tiltakene
bør unntas fra kommunens myndighetsområde etter § 4-1, 1. ledd.

Akvakulturanlegg
Når det gjelder akvakulturanlegg er dette tiltak som i dag har stort omfang. Anleggene blir
større og legges mer enn før ut i åpent farvann, gjerne med minimum 100 meters dybde
under anlegget. Det er en rask teknologiutvikling på bl.a. utforming av anlegg, og det er
også stadig økte krav til sikkerheten. Samlet krever dette god nautiskfaglig forståelse for å
unngå uheldige plasseringer, og ivareta sikkerheten med nødvendig merking og vilkår.
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Akvakultursakene har de siste årene endret seg fra stort sett å være "§ 18, 2. ledds"- saker
til å bli "§ 6, 3. ledds"- saker, dvs. at tiltakene er mer inngripende. Dermed er de statens
ansvar.

Som nevnt over er det vår erfaring at dagens havnedistrikt ofte mangler
havneadministrasjon med nautiskfaglig kompetanse. Vi mener det vil være å gå på akkord
med sikkerheten, også for anleggenes egen sikkerhet, å overlate myndigheten til å gi
tillatelse til akvakulturanlegg til kommunen. Dette kommer også frem av det behovet
Fiskeridirektoratets Regionkontor i Trøndelag ser for kompetanseheving for å gjøre en god
forvaltning etter havne- og farvannsloven i akvakultursaker (Rapport februar 2006: Ny
forvaltningsmodell havbruk).

Havbeitesøknader er relativt nytt i kystsonen, og det kan være uklart hvilke konsekvenser
slike tiltak kan innebære for ferdselen. I enkelte tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å
vurdere ankringsforbud i store områder. Teknologien er også her i utvikling, og vi mener at
sikkerheten på sjøen best ivaretas ved at også slike tiltak krever tillatelse av staten og ikke
kommunen.

Farvannskrysninger
Farvannskrysninger omfatter broer, luftspenn, sjøkabler for kraft og tele, samt rørledninger.
De fleste av disse behandles i dag etter § 6, 3. ledd. Broer har stor betydning for ferdsel, og
kan, i tillegg til å gå lokalt i kommuner, også kan påvirke forhold og atkomst til
nabokommuner. Luftspenn er ikke like permanente, men kan påvirke ferdselen på samme
måte som broer, og er ofte av stor betydning for ferdsel som går på tvers av
kommunegrenser.

Vindmølleparker mv.
Vindmølleparker og andre kraftproduserende anlegg er nye tiltak som har blitt aktuelle den
siste tiden. I prosjektet SafetyatSea, som Kystverket har ledet, er det gjort en større
gjennomgang av hva slike anlegg kan bety for sikkerheten på sjø, blant annet utfordringer
med redningsarbeid der fartøy er i nød innenfor slike områder. Ut fra disse forholdene, der
både plassering og vilkår til slike anlegg vil være avgjørende for sikkerheten, mener vi slike
saker bør avgjøres av statlig myndighet i stedet for av kommunen. Her kan det bl.a. være
aktuelt å definere sikkerhetssoner og sette krav om transpondere, radarreflektorer og
fortøyninger.

Fjerde ledd

Kystverket ser det som en god løsning å åpne for at enkelte tiltak kun blir meldepliktige.
Det er likevel svært viktig at kommunene håndhever en slik meldeplikt, slik at det ikke sprer
seg en oppfatning om at tiltak som  "bare"  er meldepliktige ikke er viktige.

Vi ser det også som hensiktsmessig at denne bestemmelsen gir hjemmel for
rammetillatelser for dumping på utpekte lokaliteter. Dette vil typisk være en rammetillatelse
for å dumpe inntil X m3 med masser på angitt lokalitet ut fra ferdselsmessige hensyn, og at
fylkesmannen da kan gi tillatelser til den enkelte tiltakshaver ut fra miljømessige forhold.

Forsla til endrin i 4-1:

§ 4-1  Tiltak som krever tillatelse

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i farvannet krever  tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal
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settes i verk. Som tiltak regnes blant annet fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger,
broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, lyskilder, kabler og rør.
Kommunen  kan ikke gi tillatelse til tiltak som  vil stride mot bestemmelser gitt i
eller i medhold av loven her.'

Tiltak som nevnt i første ledd som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten
i hovedled eller biled, eller som for øvrig skal settes i verk utenfor kommunens
havnedistrikt, krever i stedet tillatelse fra departementet.2

Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette at et tiltak eller bestemte
typer av tiltak som omfattes av første ledd, krever tillatelse av departementet.

Departementet kan ved  enkeltvedtak eller forskrift  fastsette om et tiltak eller en
gruppe av tiltak etter sin art bare kan settes i verk etter tillatelse etter paragrafen
her, eller at visse tiltak ikke krever tillatelse dersom tiltaket er meldt til myndigheten
etter loven innen fastsatt frist før tiltaket settes i verk.

§ 4-2 Tiltak av  betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg

I kommentarene til § 4-2 presiserer departementet at bestemmelsen gir en særskilt
tillatelsesordning som ikke trer i stedet for tillatelse etter § 4-1.

Vi legger til grunn at § 4-2 viderefører gjeldende § 8, 2. ledd, slik departementet også
skriver i merknadene til bestemmelsen. Kystverket forutsetter derfor at det ikke er
meningen at tiltak som kommer inn under § 4-2 skal behandles av både kommunen og
staten, men kun av staten. Slik dette fremstår i merknadene i dag er dette svært uklart, og
det er ønskelig med en klargjøring i loven eller kommentarene. Vi viser for øvrig til at
praksis for saker som faller inn under både dagens § 18, 2. ledd og § 8, 2. ledd, er at saken
skal avgjøres av departementet (Kystverket) også når tiltaket skjer innenfor et
havnedistrikt.

Det bør i merknadene gis en entydig definisjon av hva som er Kystverkets anlegg.
Departementets beskrivelse på side 78 kan for eksempel tas inn.

I Ot.prp. nr.3, (1983-84) Om lov om havner og farvann m.v. fremkommer det at  (...) "andre
anlegg og havnekonstruksjoner dekker det øvrige av fast art som naturlig hører med i
havnevirksomhet, som moloer, andre former for dekningsverk, utdypinger og bygninger."
Det er de siste årene gjennomført flere store utdypings- og oppmerkingsprosjekter i regi av
Kystverket. Slike anlegg bør derfor sikres forvaltningsmessig på lik linje med fiskerihavner.

Tiltak knyttet til området hvor fyrlykter står, har etter dagens praksis ikke medført at tiltaket
krever behandling etter § 8, 2. ledd. Dette bør kommenteres og klargjøres.

Kystverkets presisering i veilederen på intranett kan også brukes:

"Med begrepet statlig fiskerihavn menes havner der staten enten eier deler av
infrastrukturen eller har grunnrettigheter som tilgodeser fiskerinæringen der. Først
da er vi innenfor det som i loven kalles "Kystverkets anlegg, innretninger eller
virksomhet. Hvis staten kun har gitt et økonomisk tilskudd til et tiltak hvor
kommunen er tiltakshaver, er en utenfor virkeområdet for § 8, 2. ledd."

i Se også kommentarene om pliktsubjekt.
2

Se også kommentarene under § 3-5.
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§ 4-3 Vilkår  i tillatelse

For å motvirke ulik praksis i kommunene bør det utarbeides veiledere om bruk av vilkår og
eksempler på typer av vilkår for typetiltak.

Den alminnelige hjemmelen til å fastsette vilkår i tillatelse fremgår av  § 4-3, 2. ledd, 1.
setning. Vi foreslår  at denne setningen blir første ledd siden dette er hovedinnholdet i
paragrafen.

I § 4-3, 2. ledd vises det også til hva som kan tillegges vekt. De viktigste forholdene, som er
sikkerhet og fremkommelighet, bør komme først i opplistingen.

Når det gjelder adgang til tidsbegrensning etter første ledd for tillatelse etter §§ 4-1 og 4-2,
mener vi at denne bør kunne tas med under oppregningen i forslaget til § 4-3, 2. ledd.

Til § 4-3, 2. ledd bokstav e), vil vi bemerke at det er ønskelig at forarbeidene nevner flere
eksempel på hvilke typer miljøovervåkning departementet mener kan være aktuelle.

Det fremgår av § 4-3, 4. ledd at  "myndigheten etter loven kan kreve stenging eller fjerning
av tiltaket, eller deler av det, for eierens og/eller brukerens regning dersom vilkårene i
tillatelsen ikke oppfylles". Vi  stiller spørsmål om det er behov for en hjemmel  til å stille et
slikt vilkår, når loven gir hjemmel for pålegg i § 10-1 og for endring og tilbaketrekking av
tillatelse i § 10-5. Av hensyn til et enklere regelverk bør § 4-3, 4. ledd kunne tas ut dersom
det samme kan oppnås med hjemlene i §§ 10-1 og 10-5.

I § 4-3, 5. ledd foreslås en endring i forhold til gjeldende lov ved at erstatning til fiskere er
tatt særskilt med. Kystverket mener at formålet med loven gir begrenset adgang til å skille
mellom fiskeri og annen bruk av farvannet når en skal vurdere et tiltak, og ber
departementet vurdere dette.

I høringsnotatet på side 78 gir departementet en redegjørelse for hva som skal anses som
alminnelig ferdsel og dermed et relevant hensyn å vektlegge ved vurdering av om tiltak kan
tillates. Kystverket mener at departementets redegjørelse kan tolkes for vidt når det gjelder
hensynet til fiskeriene, og viser til vår interne veileder om dette.

Forsla til endrin i 4-3:

§ 4-3 Vilkår i tillatelse

enkeltvedtak etter dette kapitlet kan det settes vilkår. Det kan bestemmes at
vilkårene i tillatelsen skal kunne endres etter en fastsatt periode.

Det skal legges  vekt på å sikre en best mulig fremkommelighet og sikkerhet i
farvannet,  og å redusere risiko for  skade på liv og helse, miljø og materielle
verdier. Det kan herunder settes vilkår om
a) undersøkelser,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning av tillatelsen,
d) bruk,
e) vedlikehold,
f) miljøovervåkning,
g) fjerning og opprydding.
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Det kan bestemmes at den som får tillatelsen, eller den i hvis interesse et vedtak blir
fattet, skal dekke utgiftene ved oppfyllelsen av vilkår etter annet ledd.

I en tillatelse kan det fastsettes at myndigheten etter loven kan kreve stenging eller
fjerning av tiltaket, eller deler av det, for eierens og/eller brukerens regning dersom
vilkårene i tillatelsen ikke oppfylles.3

I tillatelse til tiltak som kan volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av
farvannet, kan det settes som vilkår at tiltakshaveren skal legge til rette for slik bruk
og utnytting annet sted, eller yte tilskudd for dette formål, eller uten hensyn til skyld
erstatte skade som oppstår for fiskere ved at fiskeredskap beskadiges eller må
oppgis. Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort hvor det godtgjøres at
skaden skyldes grov uaktsomhet fra skadelidte fisker.4

§ 4-4 Alminnelige krav til tiltak

Bestemmelsen er ny, og fastsetter en generell sikkerhetsstandard for tiltak etter kapittel 4.
Målet er å sikre, liv og helse, miljø og materielle verdier. Standarden skal gjelde generelt i
forhold til ulike faser ved et tiltak; planlegging, gjennomføring, drift og vedlikehold. Ansvaret
for hvordan målet skal nås overlates til tiltakshaver. Vi er enige i at denne løsningen kan ha
den fordel at tiltakshaver får en selvstendig plikt til å påse at tiltaket ikke utgjør en fare for
sikkerheten. På den annen side bør lovverket sikre lik behandling av like saker.
Forarbeidene bør derfor være så utfyllende så mulig på dette punktet. Av hensyn til
forutberegnelighet bør det i tillegg vurderes om det er behov for å utarbeide nærmere
veiledninger om den nye standarden. Dette gjelder både for brukerne og myndighetene.

Kystverket har tidligere spilt inn til departementet at varierende standard på kaier er et
problem. Det er behov for pålitelig informasjon om kaier og dybde- og bunnforhold ved
kaier for å ivareta sikkerheten til skip som anløper havn. Kaieier bør bl.a. kunne pålegges å
utføre arealdekkende målinger ved kaiene som er tilgjengelig for brukerne, det bør angis
minimumskrav til kaiene og det bør stilles krav til inspeksjon.

Kystverket ber departementet vurdere om hjemmelen i § 4-4, 2. ledd kan benyttes til å
fastsette forskrift om at kaieiere pålegges å foreta målinger og informere om dybde- og
bunnforhold ved kaien og opplysninger om kaien forøvrig. Våre loser har gjentatte ganger
etterlyst slik informasjon og hjemmel for å kunne kreve den.

§ 4-5 Beskyttelse av bestemte områder
Beskyttelse av bestemte områder vil etter denne bestemmelsen kun omfatte begrensninger
for tiltak eller forbud mot tiltak. Kystverket har ikke, og bør ikke etter vår mening, ha
kompetanse til å ivareta biologisk mangfold, da det er andre fagetater som ivaretar dette. Vi
er videre i tvil om dette uansett er en hensiktsmessig beskyttelse, og antar at annet lovverk
med formål om å bevare biologisk mangfold er bedre egnet. Kystverket mener derfor at
paragrafen i sin helhet bør tas ut.

i selve lovteksten brukes begrepet  beskyttelse,  men i høringsnotatet snakkes det også om
vern,  et begrep som anses som normalt kraftigere enn beskyttelse. Begrepsbruken bør
være entydig.

Forsla til endrin i 4-5:

Bestemmelsen strykes.

3 Se kommentarene over.
4 Se kommentarene over.
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§ 4-6 Bortfall av tillatelse

Vi mener at bestemmelsen bør utvides slik at den også omfatter de tilfeller hvor også den
forutsatte bruken av tiltaket blir innstilt. Vi viser til plan- og bygningsloven § 96 som har
tilsvarende bestemmelse.

Forsla til endrin i 4-6:

En tillatelse faller bort hvis arbeidet med et tiltak ikke er satt i gang senest tre år
etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet  eller tiltaket  blir innstilt i
mer enn to år. Den myndighet som har gitt tillatelsen, kan forlenge fristen en gang
med inntil tre år.

§ 4-7 Samordning av myndighet

Utgangspunktet for bestemmelsen er et ønske om en forenklet og raskere saksbehandling
av akvakultursøknader. Fiskeridirektoratet koordinerer vedtakene fra statlige
sektorinteresser. I og med at Kystverkets behandling av slike saker i liten grad har vært
forsinkende for denne koordineringen, vil det være lite tid å hente i forhold til behandling
etter havne- og farvannsloven. Kystverket prioriterer akvakultursakene, og i de tilfeller der
behandling av saker etter havne- og farvannsloven har virket forsinkende, skyldes dette at
det ofte ikke følger god nok dokumentasjon med søknadene (kart, anleggsskisser m. m).

Utviklingen innen akvakulturnæringen har som nevnt de senere årene ført til at
akvakulturanleggene i dag legges ut i langt mer eksponerte og åpne farvann enn tidligere.
Disse farvannene benyttes også av andre næringer og annen ferdsel i langt større grad
enn det som var tilfelle tidligere da oppdrettsanleggene var lokalisert mer avskjermet. Også
i de fleste søknader om utvidelser og refortøyning av eksisterende oppdrettsanlegg ønskes
disse trukket ut mot åpnere, mer eksponerte farvann.

Akvakulturanleggene har også blitt betydelig større, både i arealutstrekning, i volum og i
dyptgående. Kvalitetskrav fører  til at anleggenes fortøyningssystemer blir langt mer
omfattende og solide enn tidligere. Det er i dag ikke uvanlig med fortøyninger som strekker
seg 500 til 800 meter fra den flytende delen av anleggene. Vi mener at så komplekse
anlegg krever større grad av nautiske og sikkerhetsmessige vurderinger enn mindre, mer
avskjermede  anlegg.

Bestemmelsen i dagens havne- og farvannslov, § 5 siste ledd, om delegering av myndighet
ble satt i verk på et tidspunkt da akvakulturanlegg var mye mindre og i mye større grad enn
i dag var lokalisert avskjermet fra ferdselsområder.

Muligheten for konflikt mellom ferdsels- og akvakulturinteresser er økende som en følge av
dette. Havne- og farvannsloven skal ivareta bl.a. sikker ferdsel og god fremkommelighet,
som det fremgår av § 1-1, 1. og 2. ledd. Fiskeridirektoratet skal gjennom sin lovgivning i
første rekke ivareta  "akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor
rammene  av en  bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten",  jf.
akvakulturloven § 1.

Lovforslaget åpner for å gi Fiskeridirektoratets regionkontor myndighet til å gjøre vedtak
etter havne- og farvannsloven i såkalte  "kurante saker".  På høringsnotatets side 188 står
følgende (våre uthevinger):

"Som "kurante" saker etter første ledd  regnes  ikke saker om anlegg  som kan føre
til endring av elveløp,  farled eller strømforhold eller innskrenkning av
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farvannet til hinder for ferdselen  i dybde , bredde eller høyde. Slike saker kan
ikke delegeres til Fiskeridirektoratets regionskontorer etter første ledd. Det samme
gjelder når  anlegget  søkes  lokalisert i eller nær opp til følgende områder:
hovedleder,  Forsvarets eller Kystverkets anlegg, havneanlegg,  ankerplasser,
statens  fortøyningsanordninger,  traseer for kabler eller ledninger,
opplagsplasser,  områder for grus eller sandopptak eller friluftsområder.
Delegasjonsmyndighet gjelder dessuten ikke når anlegget  på annen måte vil føre
til  sjenanse  eller ulempe for havnedrift eller sjøferdsel."

Ut fra en slik beskrivelse  av "kurante sake"  mener Kystverket det i dagens
akvakulturregime vil være et lite antall saker som faller inn under dette begrepet, og
behovet for bestemmelsen synes derfor mindre.

Dagens  "Forvaltningsprosjekt Trøndelag"  kan illustrere dette. Prosjektet hadde sin
bakgrunn i lang saksbehandlingstid av oppdrettsøknader og Fiskeridirektoratet region
Trøndelag foreslo derfor en samordnet saksbehandling der Fiskeridirektoratet region
Trøndelag skulle foreta saksbehandling etter særlovene som Mattilsynet, Fylkesmannens
Miljøvernavdeling og Kystverket er ansvarlig for. Etter planen skulle prosjektet ha en
varighet på 3 år med oppstart januar 2002. Det tok imidlertid lenger tid en forutsatt før alle
delegeringene etter særloven kom på plass og selve saksbehandlingen etter den nye
ordningen tok derfor først til fra 1. april 2003. Prosjektet ble forlenget ut 2005 for å kunne
prøve modellen i en 3-årsperiode som planlagt. Rapporten som ble fremlagt i januar 2006
viser en markert kortere saksbehandlingstid og viser også til rimelig god kvalitet på det
arbeidet som Fiskeridirektoratet har utført etter de forskjellige særlovene. Departementet
har senere forlenget delegasjonen frem til 30. juni 2007.

Delegasjonen har vært avgrenset til kurante søknader for tiltak utenfor havnedistrikt som
blir behandlet etter havne- og farvannsloven § 18, 2. ledd. Søknader som skal behandles
etter § 6, 3. ledd har blitt oversendt Kystverket for behandling.

Siden denne delegeringen kun gikk på kurante saker som skulle behandles etter § 18, 2.
ledd har vi ikke noe erfaringsgrunnlag for en delegert saksbehandling i tråd med det som
det nye lovforslaget legger opp til. Etter det nye lovforslaget vil dette skillet mellom § 18, 2.
ledd og § 6, 3. ledd ikke lenger eksistere og vil sånn sett medføre en utvidelse i forhold til
de kriterier som ble lagt til grunn ved forsøksprosjektet i Trøndelag, dersom man ikke
omdefinerer delegasjonen. I motsatt fall vil saksbehandlingen som nevnt, bl.a. kreve
betydelig større krav til nautisk kompetanse.

Dersom § 4-7 i lovforslaget blir stående, er det viktig at dagens praksis med en streng
vurdering av hva som kan anses som en kurant sak ikke endres.

Kapittel 5 Tiltak ved fare eller skade for ferdselen m.v.

Generelt

Kystverkets kommentarer bygger blant annet på tidligere kommentarer gitt under punkt syv
i brev av 30.05.2006 fra Kystdirektoratet til departementet, samt brev av 14.11.2006.

Kystverket er positiv til de inngrepsbestemmelsene som er foreslått, men stiller spørsmål
ved om ikke §§ 5-1, 5-2, 5-3 og 5-5, i tillegg til deler av § 3-6, burde slås sammen til en
generell rammebestemmelse, som eventuelt kan presiseres gjennom forarbeider og
forskrift.

Flere av bestemmelsene i kapittelet har fått en kasuistisk utforming. På den ene siden kan
kasuistikk bidra til en lettere forståelse av hvordan reglene er ment å brukes, men det er på
den annen side fare for at man kommer til å begrense omfanget av bestemmelsene, for
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eksempel når det gjelder innholdet i de pålegg det er adgang til å gi i henhold til § 5-2, 1.
ledd, 1. punktum. Det samme gjelder definisjonen av havarist i § 5-5, 1. ledd, 1. punktum.

Klarhet i regelverket vil være spesielt viktig dersom de ulike hjemlene medfører ulik
fremgangsmåte eller gir ulikt grunnlag for erstatning for utførte tiltak. Dersom valg av
hjemmel ved for eksempel et pålegg har konsekvenser for et senere eventuelt
erstatningsoppgjør, er det særlig viktig å unngå usikkerhet ved valg av hjemmel for
pålegget.

Det bemerkes at inngrepsbestemmelser i havne- og farvannsioven må ses i sammenheng
med Kystverkets myndighet etter forurensningsloven og behovet for å kunne justere intern
myndighetsfordeling i Kystverket ut fra praktiske og operative hensyn. Kystverket mener
derfor at det er uheldig å legge lovens myndighet etter § 3-6 direkte til trafikksentralene, jf.
kommentarene til denne bestemmelsen. Det understrekes at det kan være hensiktsmessig
at trafikksentralene har den myndigheten som foreslås, men Kystverkets samlede hjemler
på dette området bør ses i sammenheng. I så henseende er generelle bestemmelser å
foretrekke, og at eventuell delegering av myndighet til enheter innenfor Kystverket foretas
fra Kystverket og ikke gis den enkelte enhet direkte i lov.

I kapittel 5 er kompetanse gitt til  "myndigheten etter loven",  med unntak av § 5-5 (tiltak
overfor havarist) hvor departementet har myndighet. Etter § 2-1 vil dette bety at
kommunene har myndighet etter bestemmelsene innenfor sitt område, mens
departementet har myndighet i hovedled og biled, samt for øvrige områder. Dersom
kommunene tillegges myndighet innenfor kommunalt geografisk område, bør loven gi et
klarere skille mellom statlig og kommunalt ansvarsområde.

Etter § 2-1 er kommunen myndighet etter loven innenfor sitt område. Slik Kystverket forstår
det, innebærer forslaget at dersom et hinder eller et vrak ligger innenfor en kommune, og
utenfor hovedled eller biled, er det kun kommunen som er tillagt myndighet til å gi pålegg
om tiltak i henhold til §§ 5-1, 3. ledd og 5-2. Det samme gjelder for iverksettelse av tiltak
ved direkte gjennomføring i henhold til § 5-3. Kystverket mener at myndigheten i slike
tilfeller i tillegg burde legges til departementet, slik at departementet eller den det
bestemmer, har en generell myndighet til å gripe inn i henhold til reglene uansett hvor i
landet hinderet eller vraket befinner seg. Det er imidlertid positivt og nødvendig at
kommunene har hjemmel til å gripe inn selvstendig innenfor deres område.

Dersom man ønsker å opprette delt kommunalt og statlig ansvar, vil oppdeling på grunnlag
av saksforhold være mer hensiktsmessig fremfor ansvarsdeling basert på geografisk
avgrensning. Det vil være uheldig at operative forhold (håndtering av uønsket hendelse i
farvannet) som i dag ivaretas av beredskapsorganisasjonen deles mellom kommune og
stat avhengig av hvor hendelsen inntreffer. Forslaget medfører behov for nautisk
kompetanse i hver kommune og klare definisjoner av statens og kommunenes farvann. For
å sikre et fungerende operativt apparat vil det være behov for at kommunene opprettholder
døgnberedskap med nautisk kompetanse slik at eventuelle behov ved en akutt fare for
ferdselen kan håndteres. Dette krever organisasjonsmessige tiltak som vil få økonomiske
konsekvenser.

Generelt vil Kystverket påpeke risikoen for at overlappende bestemmelser medfører
usikkerhet og ulik praksis når det gjelder valg av hjemmel i ulike tilfeller. Dette må spesielt
vurderes i lys av at det er en rekke forskjellige myndigheter som kommer til å bruke
regelverket, både kommunale og nasjonale myndigheter. Det er viktig at regelverket er så
tydelig at det så langt som mulig sikrer enhetlig praksis hos myndighetene.

I det daglige beredskapsarbeidet er uttrykket  "uønsket hendelse til sjøs"  benyttet når det
gjelder sjøsikkerhet og beredskap. Dette for å integrere oppgavene til både
sjøsikkerhetsavdelingen og beredskapsavdelingen i Kystdirektoratet. Det felles
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planarbeidet som ligger til grunn for Kystverkets beredskapsorganisasjon og
beredskapsplan bygger på en slik integrering. Inkludering av uttrykket  "uønsket hendelse i
farvannet'  i loven vil styrke forvaltningens arbeid innen sjøsikkerhet, og være
hensiktsmessig med tanke på effektiv kommunikasjon.

I § 5-5 bestemmes det at departementet kan gjennomføre tiltak "for eierens eller rederens
regning". I § 5-3 er det bestemmelser om at "utgifter, skade og tap som oppstår ved tiltak"
kan kreves dekket av den ansvarlige. Det er usikkert om det er noen materiell forskjell
mellom bestemmelsene. Dersom det ikke er hensikten å innføre ulik fremgangsmåte ved
havaritilfellene i § 5-5 som ved tilfellene etter §§ 5-1 og 5-2, bør det vurderes om teksten
kan endres slik at bestemmelsene får samme oppbygning og ordlyd.

§ 5-1 Plikt til å unngå atferd som kan volde fare,  skade eller ulempe for ferdsel eller
omgivelsene

12. ledd, 2. setning fremkommer det at den ansvarlige skal sørge for tiltak. Det vil i de
fleste tilfeller være nødvendig at tiltak iverksettes uten opphold for å være formålstjenlige,
og Kystverket foreslår derfor at det føyes til et krav i lovteksten om at tiltakene skal
iverksettes  "umiddelbart".  Dette baserer seg på erfaringer fra tilfeller der ansvarlig
forurenser avventer iverksettelse av tiltak for eksempel på grunn av økonomiske hensyn
eller i påvente av at vær og sjø skal gjøre tiltak umulig eller unødvendig. Dette kan medføre
at tiltak ofte ikke blir iverksatt før det blir gitt pålegg om tiltak, noe som ikke er
formålstjenlig.

Ved akutt forurensning spiller tidsfaktoren en vesentlig rolle i forhold til iverksetting av tiltak.
Arbeid med å identifisere eier eller reder vil ofte være tidkrevende, noe som kan forlenge
tiden inntil tiltak kan iverksettes eller medføre en mer omfattende bruk av mulighetene til
om nødvendig å iverksette tiltak på den ansvarliges vegne uten foregående pålegg. I de
fleste tilfeller vil vedkommende forsikringsselskap opptre som den ansvarliges representant
i forhold til myndigheten etter loven.

En lovhjemmel som gjør det mulig å korrespondere direkte med forsikringsselskap i disse
tilfellene, vil kunne lette Kystverkets arbeid betydelig. Vi er kjent med forholdene og
utviklingen av adgangen til å holde forsikringsselskap direkte ansvarlig, jf. rettspraksis og
bestemmelser om såkalt  "direct action",  og vil i denne forbindelse begrense oss til å
påpeke problematikken og mulige konsekvenser for Kystverket.

Forsla til endrin i 5-1 2. ledd:

Blir fartøy, kjøretøy eller andre gjenstander nyttet eller etterlatt i strid med første
ledd eller med andre bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, skal den
ansvarlige sørge for tiltak for å redusere faren eller hindre skade og ulempe. Er det
oppstått skade eller ulempe, skal den ansvarlige  umiddelbart  sørge for tiltak for å
stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Pliktene etter dette ledd gjelder ikke
tiltak som vil stå i et urimelig forhold til de farer, skader eller ulemper som forventes
unngått ved tiltaket.

§ 5-4 Bruk av tredjemanns eiendom ved gjennomføring av tiltak

Kravet om at tredjemann først må fremme krav mot ansvarlig forurenser før han kan få
kostnadene dekket av myndigheten, bør fjernes. Dette fordi det kan være vanskelig å
identifisere ansvarlig forurenser, noe som kan gjøre en slik bestemmelse urimelig overfor
tredjemann. Ordningen kan også medføre merarbeid for myndigheten etter loven med å
følge opp om tredjemann har oppfylt forutsetningene for å få betalt.
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Ved tilfeller der tredjemanns eiendom tas i bruk i forbindelse med gjennomføring av tiltak vil
myndigheten etter loven ha et refusjonskrav mot forurenser for øvrige kostnader forbundet
med tiltakene, og det er naturlig at vederlag til tredjemann vurderes og utbetales av
myndigheten og deretter inkluderes i refusjonskravet. En slik ordning vil være den samme
som følger av forurensningsloven.

Forsla til endrin i 5-4:

§ 5-4 Bruk av tredjemanns eiendom ved gjennomføring av tiltak

Er det nødvendig for å gjennomføre tiltak etter § 5-3, kan det gjøres bruk av
tredjemanns eiendom, såfremt det som tilsiktes oppnådd ved tiltakene klart oppveier
de skader og ulemper som tredjemann må antas å bli påført.

Tredjemann kan kreve erstatning  av den myndigheten som har gjennomført
tiltakene  for skade som nevnt i første ledd.

§ 5-5 Tiltak overfor havarist

Forslagets § 5-5 er bygget opp med omvendt systematikk i forhold til de foregående
bestemmelser i lovens kapittel 5. 11. ledd er departementet gitt hjemmel til å gjennomføre
tiltak for eierens eller rederens regning. 12. ledd er departementet gitt en alternativ
hjemmel til å gi pålegg om å skaffe assistanse for å sikre fartøyet. Hjemmelen i 2. ledd
begrenser seg til å gi pålegg  "om omgående selv å skaffe nødvendig  assistanse  fra
bergingsselskap eller andre  for å  sikre  fartøyet". En slik utforming vil kunne virke
begrensende når det gjelder virkemidlene departementet har behov for i en havarisituasjon.
Bestemmelsen bør utformes som en generell adgang til å gi pålegg, og vil da omfatte også
pålegg om å skaffe assistanse og lignende.

Kystverket forslår å endre dette, slik at 1. ledd gir departementet hjemmel til å gi eier eller
reder pålegg om å iverksette tiltak, mens 2. ledd gir departementet hjemmel til selv å
gjennomføre tiltak. Dette vil klargjøre en hovedregel om at eier eller reder selv plikter å
iverksette tiltak, og kan pålegges dette av departementet. Departementet kan iverksette
egne tiltak dersom slike pålegg ikke følges opp, eller i hastetilfeller.

I forslaget til § 5-5, 1. ledd nevnes det en rekke konkrete situasjoner der fartøy skal anses
som "havarist". Kystverket foreslår å anvende et mer generelt begrep:  "fartøy som er
forulykket eller i fare".  Dette omfatter alle de nevnte tilfellene, men begrenser seg likevel
ikke til disse. Dette vil gi et videre rom for vurdering av situasjoner der det kan være aktuelt
for myndighetene å gripe inn.

I forslaget til § 5-5, 3. ledd er hjemmelen for å gi pålegg begrenset til konkrete typetilfeller.
Kystverket foreslår en generell hjemmel for departementet til å gi pålegg. Dette vil gi
departementet videre spillerom for iverksetting av tiltak i en krisesituasjon.

Tiltak som kan treffes av departementet etter første ledd bokstav (b) for å  "motvirke eller
redusere risikoen for forurensning fra fartøyet eller noe som er om bord i fartøyet, eller
annen miljøskade",  vil være regulert og ivaretatt i forurensningsloven, og bør med hensyn
til konsekvens og brukervennlighet i lovgivningen tas ut av havne- og farvannsloven slik
den foreligger her. Det vil være en tilstrekkelig omfattende bestemmelse dersom tiltakene
kan gjennomføres i de tilfellene som er foreslått i bokstavene (a) og (c). Det er derfor
Kystverkets oppfatning at § 5-5 første ledd bokstav b) bør tas ut av bestemmelsen.

Kystverket foreslår at det i § 5-5 inntas en hjemmel for departementet til å kreve at
fartøyets eier eller reder stiller tilfredsstillende sikkerhet for krav i forbindelse med statlig
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gjennomføring av tiltak etter bestemmelsens andre ledd. Dagens regelverk gir ikke
hjemmel for å kreve slike garantier. Kystverket vil påpeke at tilsvarende hjemmel for å
kreve sikkerhetsstillelse i forbindelse med aksjoner etter forurensningsloven vil kunne få
stor betydning.

Det følgenav utkastet til § 5-5 at departementet kan gjennomføre tiltak  "for eierens eller
rederens regning".  I utkastet til § 5-3 er det imidlertid inntatt en bestemmelse om at
"Utgifter, skade og tap som oppstår ved tiltak ... kan kreves dekket av den ansvarlige."
Kystverket kan ikke se noen materiell ulikhet mellom disse bestemmelsene. Vi foreslår
derfor å endre § 5-5 på dette punktet gjennom å innta et nytt femte ledd hvor det fremgår at
"utgifter, skade og tap som oppstår ved tiltak"  kan kreves dekket av fartøyets  eier eller
reder. En slik endring vil medføre at §§ 5-5 og 5-3 på dette punktet gis samme oppbygging
og ordlyd.

Som bestemmelsen foreligger vil de fleste tilfeller der bestemmelsen kommer til
anvendelse kunne føres inn under tilfellene i § 5-1, dersom havaristen er til fare, skade
eller hinder for fri ferdsel eller for omgivelsene. Det bør derfor vurderes om bestemmelsene
kan slås sammen. Som det fremgår av høringsnotatet er imidlertid myndigheten når det
gjelder havarister lagt til departementet, mens myndigheten etter § 5-3 er lagt til
myndigheten etter loven, noe som kan begrunne en separat bestemmelse i havaritilfellene.

Bestemmelsen omfatter videre tilfeller som i de fleste tilfeller vil omfattes av
forurensningslovens § 7 og § 74, samt § 3. Nødvendigheten av en slik dobbelthjemmel i de
to lovene bør vurderes. Dersom en havarist ikke innebærer en potensiell forurensningsfare,
og dermed faller utenfor forurensningsloven, vil havaristen falle inn under bestemmelsen i
utkastets § 5-1. Paragraf 5-5 gir imidlertid myndighet til departementet uansett hvor
havaristen befinner  seg, etter §§  5-1 og 5-2 kan myndigheten ligge eksklusivt hos
kommunen.

Forholdet mellom bestemmelsen og forurensningsloven bør avklares, og retningslinjer for
avgrensingen mellom de to lovene bør fremgå i lovkommentaren. Det vil ellers kunne
oppstå uklarheter i tilfeller der både departementet har myndighet etter § 5-5 eller
forurensingsloven, og kommunen har myndighet etter § 5-1 eller § 5-2. I forhold til ansvarlig
forurenser vil det være viktig at myndighetene opptrer enhetlig når det gjelder valg av
lovhjemmel og pålegg og tiltak i disse tilfellene.

Dersom ordlyden i forslaget beholdes, bør det fremgår klart når en havarisituasjon skal
anses avsluttet og fartøyet eventuelt går over til å bli definert som et vrak. Dette har
betydning for avgrensningen av kommunen og statens ansvar for håndteringen av
situasjonen. Når det ikke lenger foreligger en akutt havarisituasjon, vil myndigheten gå over
fra staten (§ 5-5) til kommunen (§ 5-2 eller 5-1) dersom havaristen/vraket befinner seg i
kommunens område. Begrepene havarist og vrak bør derfor gis en klar definisjon i
lovteksten.

Det bør vurderes om bestemmelsen i 5-5 kun skal omfatte tilfeller som ikke omfattes av
forurensningslovens formål. Dette bør i så fall komme klart frem i lovteksten.

Forsla til endrin i 5-5:

§ 5-5 Tiltak overfor havarist

Departementet kan gi fartøy som er forulykket eller i fare pålegg om å
iverksette tiltak for å sikre fartøyet.  Pålegg som nevnt kan rettes til fartøyets
eier, reder og skipsfører.
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Blir pålegg som nevnt i første ledd ikke etterkommet,  eller dersom slikt pålegg
kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes,  kan departementet sørge
for å iverksette tiltakene,  når disse anses påkrevd for å:

a) hindre tap av liv eller skade på person, miljø eller eiendom, eller

b) ivareta sikkerhet og fremkommelighet i farvannet

Tiltak og pålegg om tiltak etter paragrafen her kan settes i verk selv om
tiltaket kan medføre skade på fartøyet eller noe om bord,  eller volde tap for
fartøyets eier eller reder eller for eiere av last om bord.  Skipsføreren og
mannskapet kan pålegges å medvirke til gjennomføring av tiltak etter
paragrafen her.

Utgifter,  skade og tap som oppstår ved tiltak som gjennomføres etter andre
ledd kan kreves dekket av fartøyets eier eller reder.  Kravet er tvangsgrunnlag
for utlegg.

Departementet kan kreve at fartøyets eier eller reder stiller sikkerhet for krav
som oppstår i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter andre ledd.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen
her.

DEL III HAVNER

Kapittel 6 Alminnelige regler om havner

§ 6-1 Adgang til havner

Etter vårt syn kan denne bestemmelsen ikke omfatte en plikt til å motta enkeltbrukere som
krever investeringer for å gjøre seg nytte av en havn, for eksempel rutetrafikk. Det må i
tilfelle basere seg på forretningsmessige prinsipper som sikrer havnen i forhold til
investeringer og faste driftsutgifter. Dette bør presiseres i kommentarene til § 6-1.

Kystverket ønsker videre en presisering av om retten til å anløpe en havn gjelder helt frem
til kai eller om retten bare gjelder inn i sjøarealet som kan betegnes som havnens
sjøområde slik som beskrevet i femte avsnitt på side 201 i høringsnotatet.

Som nevnt under, bør for øvrig bestemmelsen flyttes til ny § 6-2.

§  6-2 Drift og vedlikehold av havner m.v.

Drift og vedlikehold av havner anses som en hovedbestemmelse i kapittel 6. Kystverket
anser det derfor som naturlig at denne bestemmelsen står først i kapittel 6.

Kystverket setter spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig det er å ha med en slik
forsvarlighetsstandard i loven. Når det gjelder kravet om at havnen skal drives slik at
hensynet til sikkerhet for liv, helse og miljø blir ivaretatt, så er det Arbeidstilsynet som har
dette som sin primæroppgave og som innehar kompetanse til å vurdere om disse
hensynene er ivaretatt i havnen.

Da loven er svært generell i sin utforming når det gjelder krav som blir stilt til havnen,
forutsettes det at departementet forskriftsfester kravene til hvilken standard man ønsker i
havnene. Dette er også en forutsetning for at kravene skal ha en reell rettslig betydning,
slik at Kystverket konkret kan kreve retting eller gi pålegg etter kapittel 10.
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Se for øvrig forslag til ny bestemmelse under.

§ 6-3 Havner med persontrafikk

Bestemmelsen grenser opp mot bygningsmyndighetenes ansvarsområde når det gjelder
krav til forsvarlig utrustning av terminalbygg.

Vi mener for øvrig at det ikke er nødvendig med en egen bestemmelse om havner med
persontrafikk, men at bestemmelsen kan slås sammen med lovforslagets § 6-2.

Kystverket vil ellers bemerke at det, av hensyn til effektiv godshåndtering og sikkerhet for
passasjerer og operatører, er viktig å kreve et skille mellom passasjetrafikk og
godshåndtering. Spesielt viktig er dette for terminaler som er godkjent i henhold til § 6-6.

Forsla til endrin i 6-2 6-3 o 6-4:

§ 6-1 Drift og vedlikehold av havner mv.

En havn skal organiseres, drives og vedlikeholdes slik at brukernes behov for
havne- og transporttjenester i havnen blir dekket på en god måte, og slik at
hensynet til betryggende sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier blir
forsvarlig ivaretatt.

Havner som har persontrafikk skal drives på en måte som ivaretar sikkerheten
for liv og helse. Terminalbygg skal være forsvarlig utrustet.  Persontrafikk og
godshåndtering må holdes atskilt.  Lasting,  lossing, lagring og transport av
gods i havnen skal skje på en slik måte at sikkerheten for liv og helse, miljø
og materielle verdier ikke trues.

Departementet kan gi forskrift og treffe enkeltvedtak om:
a) hvordan en havn skal organiseres, drives og vedlikeholdes for å tilfredsstille

kravene i første ledd,
b) hvilke oppgaver som kan utføres ved kaianlegg og andre havneanlegg, for å

ivareta hensynet til en sikker, effektiv og hensiktsmessig havnedrift og
trafikkavvikling,

c) bruk av havner og bruk av sjøarealer i tiknytning til havner for bestemte grupper
av fartøy.

d) håndteringen av persontrafikk i havnen, herunder om krav til terminalbygg.
e) om lasting,  lossing,  lagring og transport av gods.

Kommunen hvor havnen ligger skal påse at løsøre som brukes i havnevirksomheten
samt kaianlegg, havnearealer og andre havneanlegg er i forsvarlig stand.
Kommunen kan gi pålegg om forsvarlig istandsettelse eller fjerning av løsøre og
havneanlegg som nevnt i første punktum.

§ 6-4 Lasting  og lossing av  gods mv.

I gjeldende havne- og farvannslov er det en forskriftshjemmel i § 11 nr. 3 som gjelder
lossing, lagring og transport av  "farlig"  gods. Ved lovforslaget er denne forskriftshjemmelen
foreslått utvidet til å gjelde all slags gods.

Side 34



Når det gjelder transport og omlasting av farlig gods i havner, har Kystverket erfart at vi må
følge rådene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er derfor et spørsmål
om en del av myndigheten etter forskrift av 21. 07.1992 nr. 579 om lossing, lasting, lagring
og transport innen havnedistriktet av farlige stoffer og varer i stedet bør ligge hos
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Som for § 6-3 foreslår vi at bestemmelsen slås sammen med §§ 6-2 og 6-3, se forslaget til
ny § 6-1 over.

§  6-5 Havnereglement og pristariffer m.v.

Etter 1. ledd kan havnen fastsette havnereglement for orden og bruk av havnen. I følge
Norsk språkråd betyr  "reglement'  en  "samling av forskrifter".  Ut fra intensjonen med
bestemmelsen bør reglement derfor rettes til  "forskrift'.  Det bør derfor stå "forskrift  om
orden i og bruk av havnen" i  1. ledd.

Det bør etter vår mening presiseres hva som menes med  "havnen" i  bestemmelsen. Det
fremgår av sammenhengen at det ikke nødvendigvis er kommunen generelt eller
kommunestyret det er tenkt på, men at det med  "havnen"  her er ment
havneadministrasjonen. For å gjøre dette mer tydelig, foreslås det å bruke begrepet
"havneadministrasjonen".  Dette begrepet brukes i dag i departementets mønster for
forskrift om bruk av og orden i havner.

Det foreslås i 1. ledd, siste setning at kommunestyret kan kreve å få forelagt seg
havnereglementet til godkjennelse. Videre fremgår det av lovforslagets § 11-1, 2. ledd, 2.
setning at overtredelse av havnereglement bare er straffbart dersom det er godkjent av
kommunestyret.

Denne foreslåtte ordningen er forskjellig fra dagens system, der ordensforskrifter fastsatt i
kommune- eller havnestyret må godkjennes av Kystdirektoratet før de er gyldige. Selv om
departementet har utarbeidet en mønsterforskrift for ordensforskriftene, så viser det seg
ofte at kommunene likevel vedtar ordensforskrifter som til dels avviker mye fra mønsteret.
Et problem med lovforslaget kan derfor bli at havnene vedtar sine egne varianter som
avviker fra mønsteret fastsett av departementet.

Det er også et spørsmål om Kystverket har myndighet til å gå inn og endre en slik forskrift
dersom det i forbindelse med et tilsyn oppdages store avvik fra mønsterforskriften. Dette
bør kommenteres i merknadene til loven.

Forsla til endrin i 6-5:

§ 6-5 Havnereglement og pristariffer mv.

Dersom det i eller i medhold av loven ikke er bestemt noe annet, kan
havneadministrasjonen  fastsette  forskrift  for orden i og bruk av havnen.
Kommunestyret kan kreve å få forelagt  forskriften  til godkjennelse.  Departementet
utarbeider mønster for forskriften.

Den som forestår drift av en havn, fastsetter pristariff og andre forretningsvilkår for
havne- og transporttjenestene som tilbys.

Farledsgebyr fastsettes av kommunen etter § 3-14.
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Forskrifter om orden i og bruk av farvann fastsettes etter § 3-3.

Departementet kan gi forskrift om utarbeidelse og publisering av en oversikt over
gjeldende bestemmelser og andre opplysninger av betydning for den som bruker
eller oppholder seg i havnen.

§ 6-6 Sikkerhet og terrorberedskap i havner

Generelt

Bestemmelsen er foreslått for å gi tilstrekkelig hjemmel for implementering av
internasjonale regelverk på området, da spesielt SOLAS XI-2 med den tilhørende ISPS-
koden, samt EU- forordningene 725/2004 og 884/2004 og EU-direktiv 65/2005.

Kystverket vil innledningsvis påpeke at bestemmelsen blir stående veldig alene. Security-
oppgavene i norske havner og havneterminaler må være en integrert del av den øvrige drift
av havnen, og bør etter vår mening inkorporeres og avspeiles i de øvrige bestemmelser i
kapittel 6, eller andre relevante bestemmelser i loven. Dette vil kommenteres særskilt
under den nærmere gjennomgang av bestemmelsen.

Vårt syn  er at dersom security-krav inkorporeres i øvrige bestemmelser, vil den foreslåtte
§ 6-6 være overflødig.

Overskriften

De regelverk bestemmelsen omfatter gjelder både havner som helhet og den enkelte
havneterminal som frittstående subjekt, og vi er av den oppfatning at dersom security-krav
skal gis i en egen bestemmelse må dette fremkomme i overskriften til bestemmelsen slik at
denne lyder  "sikkerhet og terrorberedskap i havner og havneterminaler"  med tilsvarende
tilføyelser i det enkelte ledd.

Første ledd

Etter vår oppfatning kan første ledd integreres i lovforslagets § 6-1. Security i havner og
havneterminaler handler i hovedsak om å føre kontroll med personer og gods som gis
adgang til objektet. Paragraf 6-1 ville også bli mer komplett; den vil ikke da bare omtale
adgang til en havn/havneterminal fra sjøsiden, men også fra landsiden.

For øvrig vil vi knytte noen kommentarer til ordlyden i første ledd. Det fremgår av første
ledd at det er  'terrorhandlinger';  "anslag" og  "andre ulovlige handlinger"  man ønsker å
forebygge og hindre. Vi stiller spørsmål ved nødvendigheten av å ta med begrepet  "anslag"
her.

Som det fremgår av høringsnotatet er sekkeposten  "andre ulovlige handlinger"  tatt med
fordi begrepet  "terrorhandlinger"  ikke er klart avgrenset, og at man på den måten dekker
situasjoner der det vil være tvil om den ulovlige handlingen er en terrorhandling.

Når det gjelder  "anslag",  fremgår det av høringsnotatet at dette omfatter ulovlige angrep
som ikke kan defineres som  "terrorhandlinger".  Er dette ment å være noe annet enn  "andre
ulovlige handlinger",  eller vil "anslag" også omfattes av dette begrepet? I så fall
er vi av den oppfatning at  "anslag"  bør fjernes fra bestemmelsen.
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Videre bør det presiserer at det er  forsettlige  ulovlige handlinger som vil omfattes av denne
bestemmelsen. Dette samsvarer med formålsbestemmelsen i forordning 725/2004 hvor det
heter: " . . .  in the  face  of threats of intentional unlawful acts"

Slik bestemmelsens ordlyd  nå er utformet vil den kunne tolkes slik at alle ulovlige
handlinger også de uaktsomme,  vil kunne omfattes av bestemmelsen.  Det har neppe vært
meningen at uaktsomme handlinger skal være omfattet.  Det er å forebygge eller hindre
forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havner,  havneterminaler eller fartøy som er
formålet med bestemmelsen.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det er ordlyden  "forsettlige ulovlige handlinger"  som er
brukt i forslag til ny forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger
mv. som nå er ute på høring.

Andre ledd

Kystverket er positiv til at det fastsettes en generell rammebestemmelse i havne- og
farvannsloven som gir hjemmel til å fastsette forskrifter. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om
det er hensiktsmessig å liste opp typetilfeller av forskrifter som kan gis med hjemmel i
rammebestemmelsen, så lenge bestemmelsen ikke er ment å være uttømmende.

Kystverket mener likevel at det kan være hensiktsmessig å nevne spesielt at det kan
fastsettes forskrifter om kontroll av personer, reisegods og gods. Dette er særlig
inngripende tiltak, som for den enkelte kan virke krenkende, og det ligger i kjernen av
legalitetsprinsippet. Hjemmel for slike tiltak bør derfor komme klart frem i loven, men da i
§ 6-1 som regulerer adgang til havner.

Kystverket har følgende kommentarer til typetilfellene som er foreslått i andre ledd:

bokstav a)
Denne sier noe om hvilke havner og havneterminaler som må innføre sikringstiltak.
Bestemmelsen er nødvendig og må gi myndighetene fleksibilitet.

bokstav b) og c)
Pålegger havnen/havneterminalen visse plikter som en konsekvens av at den faller inn
under bokstav a), eller bokstav a) kan bli en konsekvens av bokstav b). Konklusjonen på
bokstav a) eller b) vil avgjøre om bokstav c) må følges. For både bokstav b) og c) bør
passusene innledes med  "hvilke objekter som har plikt til...."  og plasseres sammen med
bokstav a) i lovforslagets § 6-2.

bokstav d)
Denne omhandler nasjonale og/eller internasjonale myndigheters adgang til inspeksjon av
objektene og har nær sammenheng med det tilsyn som skal føres. Bokstav d) burde derfor
kunne inkorporeres i den foreslåtte § 7-13.

bokstav e)
Bestemmelsen bør klart reflektere at myndighetene kan stille særskilte krav til de personer
som har security-oppgaver i en havn/havneterminal. Innledningen  "utpeking og opplæring
av" bør derfor endres til  "krav ti!'.  Bokstav e) kan også inkorporeres i lovforslagets § 6-2.

bokstav f)
Bestemmelsen gjelder forbud mot bruk av farvann og har nær sammenheng med
lovforslagets § 6-2, 2. ledd c) og kan opptas i denne.
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bokstav g)
Bestemmelsen er svært viktig i forhold til den kontroll som skal føres i forhold til hva og
hvem som gis adgang til terminalen. Bestemmelsen bør innarbeides ilovforslagets § 6-1.
Det bør kanskje gis noen føringer i kommentarene til bestemmelsen hva som menes med
kontroll, blant annet at det vil omfatte kroppsvisitasjon (etter nærmere krav som
spesifiseres i forskrift), og at det også gis adgang til å bryte forseglinger.

bokstav h)
Bestemmelsen er muligens overflødig i loven, og kan i alle tilfelle innarbeides i den
foreslåtte § 6-2 under spesifikke krav til security-regimet ved det enkelte objekt, jf. bokstav
e) og g).

bokstav i)
Det bør for det første klart presiseres at det er myndighetene som har en rett og plikt til å
nekte skip adgang eller bortvise skip ut fra en security-betraktning; dette er ikke noe en kan
pålegge det enkelte objekt. Per i dag er vel det en oppgave som tilligger
havnestatskontrollen ved Sjøfartsdirektoratet, og vi tillater oss å stille spørsmål ved om
denne type bestemmelse har sin naturlige plassering i denne loven.

bokstav j)
Når det gjelder ordlyden "stenging av havn",  er vi usikre på hva denne bestemmelsen er
ment å omfatte.  Er dette å frata/dispensere de sikringssertifikater som havnen innehar,
eller ønsker en å gi adgang til  'fysisk'  stenging av havnen.  Selv om dette trolig vil
presiseres i en eventuell forskrift, mener vi det bør redegjøres nærmere for hva det er en
gir hjemmel til. I begge tilfeller må dette uansett være å forstå som myndighetenes
sanksjonering overfor objekter som ikke evner å følge regelverket.  Dette er vel
sanksjonering som naturlig hører hjemme i det foreslåtte kapittel 10, henholdsvis § 10-1
og/eller § 10-5.

Kapittel 7 Havnevirksomheten

§ 7-1 Virkeområde

Vi forstår det slik at det er foretatt en egen avgrensing av begrepet havn i kapittel 7 i forhold
til definisjonen av havn i § 1-4, 1. ledd bokstav b. Avgrensningen i § 7-1 er gjort ut fra
eierskap og organisering, og ikke ut fra funksjon slik som i § 1-4. Dette medfører at en del
havner som ikke omfattes av definisjonen havn i § 1-4, 1. ledd bokstav b, slik som
småbåthavner, vil bli omfattet av kapittel 7 så lenge det er kommunen som eier dem. Dette
bør presiseres enten i lovtekstene, eller i merknadene til dem.

I tillegg så vil lovutkastet få anvendelse på kommunale havner som i dag ikke ligger i et
havnedistrikt. Dette medfører at loven vil få anvendelse på langt flere kommunale havner
enn gjeldende havne- og farvannslov. Vi savner en redegjørelse for dette i merknadene.

Behovet for statlig styring og kontroll gjør seg først og fremst gjeldende i større
trafikkhavner og til dels i næringsaktive fiskerihavner. Lovutkastet foreslår å opprettholde
ordningen med at havnekapitalen skal være en lukket formuesmasse. Kystverket bruker i
dag betydelig kapasitet på å behandle saker vedrørende bruk av havnekapitalen fra
havner, som ut fra sin størrelse er av underordnet betydning for en effektiv og sikker
sjøtransport. Som nevnt vil det foreslåtte virkeområdet for kapittel 7 blant annet omfatte
kommunale havner hvor det bare er anløp av fritidsbåter.
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Selv om havnekapitalen i størrelse er små i slike havner, har Kystverket erfart at
konfliktnivået vedrørende bruk av havnekassen kan bli vel så stort som i større havner. Det
går med mye saksbehandlingstid på å håndtere slike saker. De legislative hensynene som
taler for regulering av økonomiske forhold i kommunale havner slår etter vårt syn ikke inn i
forhold til mindre kommunale havner med begrenset betydning for sjøtransportnæringen.
Det samme gjelder småbåthavner, selv om virksomheten og kapitalverdiene i noen av
disse havnene er relativt store.

Kystverket mener at virkeområdet og hva som menes med havn i kapittel 7 må avgrenses
mot mindre kommunale havner, slik at offentlige myndigheter kan konsentrere seg om
større og middelsstore trafikkhavner og statlig utbygde fiskerihavner. Denne avgrensningen
kan konkret gå mot de havner som faller inn under bestemmelsene i § 6-6 a). Dette gjelder
også private havner. I den grad det er behov for at bestemmelser i kapittel 7 skal få
anvendelse også i forhold til mindre kommunale havner, kan dette fastsettes særskilt.

Subsidiært foreslås det at virkeområdet for kapittel 7 skal være havner som faller inn under
definisjonen av havn i § 1-4, 1. ledd bokstav b.

Forsla til endrin i 7-1:

Departementet gir en definisjon av begrepet havn som avgrenser mot mindre kommunale
havner.

Subsidiært: Virkeområdet for kapittel 7 skal være havner som faller inn under definisjonen
av havn i § 1-4, 1. ledd bokstav b.

§ 7-2 Nasjonale havner

Formuleringen i § 7-2, 1. ledd siste setning er tvetydig idet den kan forstås både slik at det
kan fastsettes minimumskrav som må være oppfylt for å bli utpekt som nasjonale havner,
og slik at det kan stilles nærmere bestemte krav eller gis pålegg til havner som har blitt
utpekt som nasjonale havner. Kommentarene til bestemmelsen kan tyde på at
tvetydigheten er bevisst, se høringsnotatet side 211 andre avsnitt. Kystverket er betenkt i
forhold til det sistnevnte tolkningsalternativet, ettersom det innebærer et supplement til
påleggsbestemmelsen i § 7-2, 3. ledd, med den forskjell at det i § 7-2, 1. ledd, siste setning
ikke er angitt noen begrensninger i forhold til hva det kan stilles vilkår om.

Vi antar at en slik vidtgående kompetanse til å stille vilkår kan virke avskrekkende på
private investorer som måtte ønske å investere i nasjonale havner. Det er videre uklart hva
som vil være konsekvensene av at nasjonale havner ikke oppfyller vilkår som stilles etter
§ 7-2, 1. ledd siste setning. Vil konsekvensen være begrenset til at havnen mister statusen
som nasjonalhavn, eller kan konsekvensen også være pålegg, forelegg eller tvangsmulkt
etter bestemmelsene i kapittel 10?

Etter vårt syn bør § 7-2, 1. ledds siste setning endres, slik at bestemmelsen begrenser seg
til å fastslå at det kan stilles minimumskrav som må være oppfylt for at havner kan bli
utpekt som nasjonale havner. Dersom det i tillegg er ønskelig å stille krav til nasjonale
havner utover hva som allerede følger av påleggskompetansen i § 7-2, 3. ledd, bør dette
angis nærmere i denne bestemmelsen. Det bør da gis en klar beskrivelse av hva det kan
stilles krav om, slik at havnene og deres eiere vet hva de har å forholde seg til.

Kystverket har ellers forståelse for at staten har spesielle interesser i noen havner og
departementet ønsker å kunne stilles spesielle krav til disse. En nasjonal havn kan videre
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få muligheten til å trekke til seg mer offentlig kapital enn andre havner ved å bli utpekt som
en nasjonal havn. Det må derfor stilles særskilte krav til nasjonale havner.

For øvrig mener vi at det bør fremgå ordlyden til § 7-2 at bestemmelsen også får
anvendelse i forhold til privateide havner, se våre kommentarer til § 7-10 nedenfor.

Ellers vil Kystverket vise til retningslinjene for transportetatenes og Avinor AS' arbeid med
Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Her er begrepet stamnett innført, og i den pågående
utredningsprosessen har Kystverket etablert en fagterminologi knyttet til utvalgte bindeledd
mellom sjøverts og landverts stamnett, kalt stamnetthavn.

I retningslinje 1 i oppdraget for Nasjonal transportplan står det blant annet at  "det er viktig
at det legges til rette for en tverrsektoriell vurdering av tiltak i stamnettet gjennom nasjonale
transportkorridorer der flere transportsektorer inngår".

De fire transportetatene har utarbeidet sektorvise stamnettutredninger som er det faglige
grunnlaget for å definere et nasjonalt stamnett. For at dette systemet skal fungere som et
enhetlig transportsystem, er knutepunktene en viktig faktor. Disse knutepunktene, eller
terminalene, må være reelle transportknutepunkt for person- og godstransport som
representerer de største godsstrømmene i vårt nasjonale transportnett.

Den nasjonale havnestrukturen, uavhengig av begrepsbruk, bør baseres på
utvelgelseskriterier og reelle transportkorridorer fastsatt gjennom den politiske
behandlingen av Nasjonal transportplan. Revidert havne- og farvannslov bør følge den
samme prosessen der det nasjonale stamnettet  på sjø  og land legges til grunn. Dette tilsier
at havner som er knutepunkt i et nasjonalt stamnett mellom land og sjø utgjør de havner
staten skal innrette sine virkemidler og styringsparametere mot.

Et nasjonalt klassifisert havnesystem må dekke næringslivets krav til forutsigbarhet som
viktige omlastingspunkt. Slike havner bør velges på bakgrunn av langsiktig kommunal
planforankring og inngå i korridorer med god frekvens på skipsanløp og høy effektivitet i
terminaler. Overføring av gods fra veg til sjø og bane er både en målsetting og et
virkemiddel for å redusere presset på vegnettet og redusere belastningen på miljøet.
Innsats for å fjerne flaskehalser i hele det nasjonale stamnettet er da nødvendig, spesielt
med prioritet på tilknytning til sjø og bane. Alle tiltak må være målrettet og
samfunnsøkonomisk effektive.

Forsla til endrin i 7-2:

§ 7-2 Stamnetthavn

Departementet utpeker stamnetthavner.  Ved vurdering av om en havn skal
utpekes som stamnetthavn skal det legges vekt på virksomheten i havnen og
de havne-  og transporttjenester som tilbys, herunder godsvolum,
organisering og samarbeid med andre havner, samt havnens
samfunnsmessige betydning.  Havnen skal inngå i en korridor med funksjon
som effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransport. Departementet kan
fastsette nærmere kriterier og vilkår som må oppfylles som stamnetthavn.

For stamnetthavner skal det utarbeides en strategiplan som ivaretar krav til
arealtilgang og effektivitet som operativt transportknutepunkt. Strategiplanen
skal følge krav til rullering som kommuneplan.
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§ 7-3 Organisering av kommunale havner  (ikke konkludert)

I følge kommentaren til § 7-3 på side 212 er meningen aten kommune skal stå fritt til å
bestemme hvordan havnevirksomheten skal organiseres. Etter vårt syn ville dette kommet
klarere frem dersom dette ble sagt uttrykkelig i en setning, i stedet for at man gjennom fire
ledd angir eksempler på forskjellige måter en havn kan organiseres. Ved at bestemmelsen
er såpass kasuistisk i sin angivelse av forskjellige organisasjonsmåter, er det aktuelle
organisasjonsmåter som faller utenfor de som er oppregnet. Hvis man bare leser ordlyden,
uten å se på kommentarene til bestemmelsen, kan en komme i tvil med hensyn til om det
bare er de angitte organisasjonsformer som er nevnt, som er  tillatt.

Som eksempler på aktuelle organisasjonsformer som ikke direkte omfattes av ordlyden,
kan nevnes en kommune som oppretter et eiendomsselskap som eier havnens arealer og
anlegg, og som deretter leier dette ut til et operatørselskap. At det skal være  adgang til en
slik løsning, er klart uttalt i kommentaren på side 212, men slik bestemmelsen lyder, gir den
inntrykk av at kommunen må leie ut arealer og anlegg direkte selv, og ikke via et
eiendomsselskap.

Samarbeid mellom kommuner om havnedrift gjennom aksjeselskap eller interkommunale
selskap er heller ikke direkte nevnt i bestemmelsen, ettersom § 7-3, 2. ledd omtaler
kommunen i entall og ikke angir at flere kommuner kan samarbeide gjennom selskaper. I
kommentaren er det likevel forutsatt at samarbeid mellom flere kommuner gjennom IKS
eller AS kan være aktuelt etter § 7-3, 2. ledd. Når det gjelder henvisningen fra § 7-3, 3. ledd
2. setning til § 7-2, 2. ledd, gjelder denne etter ordlyden bare for de tilfeller hvor det
interkommunale samarbeidsorganet beslutter å drive havnevirksomheten gjennom selveid
eller eksternt selskap. Den omfatter således ikke det tilfellet at kommuner direkte blir enige
om å opprette et interkommunalt selskap eller et aksjeselskap for å drive havnen.

I annet ledd brukes  "driftsselskap"  om et selskap som både eier havneinfrastrukturen og
som driver havnen, mens operatørselskap brukes om selskapet som driver
havnevirksomheten. Også i kommentaren til bestemmelsen og utredningen for øvrig er
uttrykket  "driftsselskap"  brukt i denne betydningen.  "Driftsselskap"  brukes normalt om et
selskap som står for den operative driften av en virksomhet hvor det er  et annet  selskap,
typisk et eiendomsselskap, som eier infrastrukturen som benyttes. Etter vårt syn er det
uheldig at uttrykket  "driftsselskap"  brukes i en annen betydning enn det som er vanlig. En
alternativ løsning er å bytte ut  "driftsselskap"  med  "selskap".  Vårt primære syn er imidlertid,
som nevnt over, at § 7-3 kan forkortes og nøye seg med å fastslå prinsippet om frihet til å
organisere kommunale havner. Da vil det ikke være nødvendig å omtale selskapsformer i
bestemmelsen.

Av hensyn til tydelighet og brukervennlighet bør det gjøres klarere hvem som har
myndighet til å treffe enkeltvedtak og fastsett forskrifter, aller helst ved at dette ble fastsatt i
en egen bestemmelse som etterfølger bestemmelsen om organisering av kommunal
havnevirksomhet. I forhold til havnevirksomhet organisert etter § 7-3, 1. ledd, hvor
virksomheten for eksempel drives av teknisk etat, er det uklart om teknisk etat skal ha
myndighet både til å treffe enkeltvedtak og til å fastsette forskrifter. Det er således behov
for presisering med hensyn til hvem som har forvaltningsmyndighet innad i kommunen, og
hvilken grad denne myndigheten kan delegeres. Det vil være naturlig at § 7-12, som
omhandler delegasjon av myndighet til rettssubjekt utenfor kommunen, enten slås sammen
med en slik bestemmelse om hvem som har myndighet etter loven, eller i hvert fall flyttes
frem slik at den følger direkte etter § 7-3.

Lovforslaget legger opp til at private kun kan komme inn i offentlige havner som drifts- eller
operatørselskap. I praksis har man sett at det er et behov for at private skal kunne få delta i
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investerings- og utbyggingsselskap i en offentlig havn sammen med det offentlige. Vi har
positive eksempler fra Stavanger (Risavika) og Hammerfest havn (Polarbase).
Investeringskostnader i arealer og infrastruktur samt risiko for fremtidig bruk har gitt
positive virkninger der næringsaktører selv går inn på eiersiden. Dette er også en måte å
profesjonalisere havner på ved siden av at man setter ut driften til operatør- og
driftsselskap. Ved at disse selskapene også får anledning til å investere i havnen som de
driver, så vil det være med å motivere til bedre drift og effektivitet i den offentlige havnen.
Så lenge staten selv ikke vil investere i havn (AVINOR-modellen), vil en form for OPS
(offentlig privat samarbeid) i havn kunne løfte næringslivets satsing på sjøtransport
gjennom aktivt eierskap sammen med kommunene.

Forsla til endrin i 7-3:

§ 7-3 Organisering av kommunale havner (ikke konkludert)

Kommunen kan velge organisasjonsform for egne havner.

Kommunen og private selskap kan danne eiendoms-, investerings- og
utbyggingsselskap.

§ 7-4 Havnekapitalen i kommunale havner  (ikke konkludert)

Forslaget til denne bestemmelsen medfører at om lag 200 kystkommuner som i dag ikke
har havnedistrikt, ved lovens ikrafttredelse må skille økonomien rundt den offentlige
havnedriften i kommunen fra den øvrige kommuneøkonomien. Kystverket stiller spørsmål
ved om all offentlig havnedrift står i en slik særstilling at staten må bestemme at alle verdier
knyttet til offentlig havnedrift skal  "lukkes inne"  og holdes atskilt fra annen viktig virksomhet
i kommunen, som for eksempel drift av skoler og sykehjem.

Denne problemstillingen har også et aspekt opp mot prinsippet om kommunalt selvstyre,
som regnes som svært viktig i Norge.

Kystverket kan ikke se at havnedrift generelt har en så stor samfunnsmessig betydning, at
alle kommuner med en havn skal påtvinges å opprette en havnekapital som skal holdes
atskilt fra resten av kommuneøkonomien. Etter vår oppfatning oppfordrer ikke dette til noen
effektivisering av havnedriften i kommuner som ikke har hatt havnedistrikt før, slik
departementet ønsker med lovutkastet. Ved at reglene om havnekapitalen foreslås å bli
gjeldende for alle offentlige havner, vil det i realiteten medfører en innskrenkning av
friheten for kommunene til å organisere og drive havnene sine slik som de ønsker.

I kommuner hvor det ikke er klart hva som tilhører havnekassen etter gjeldende havne- og
farvannslov, vil det foranledige en innsats for å klarlegge hva som tilhører havnekapitalen.
Dette gjelder både i kommuner som tidligere ikke har hatt havnedistrikt og som i dag har
opprettet et havnedistrikt. Kystverket er redd for at slik avklaring kan føre til en del
uenighet, særlig i kommuner med dårlig økonomi, velfylte havnekasser og liten kommunal
interesse for å drive havnevirksomhet.

Som departementet peker på, vil den nærmere avklaring av hvilke midler som tilhører
havnekassen måtte fastsettes etter en konkret vurdering, hvor det ofte vil være behov for å
avklare historiske forhold knyttet til gamle disposisjoner og overføringer. Dette er
ressurskrevende, noe avgjørelsen  i "trekanttomtsaken"  viser. Utkastet avklarer ikke om
departementet eller Kystverket skal ha noen rolle i forhold til å avgjøre konflikter som måtte
oppstå i spørsmålet om hva som tilhører havnekapitalen. Både departementets
overordnede ansvar etter § 2-1, og Kystdirektoratets ansvar for tilsyn med havner etter § 7-
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13, åpner muligens for at involverte parter kan bringe uenigheter inn for departementet eller
Kystdirektoratet. Dersom en kommune prøver å holde formuesmasse som egentlig tilhører
havnen utenfor havnekapitalen, antar vi at departementet eller Kystdirektoratet kan gi
pålegg, forelegg og eventuelt  ilegge tvangsmulkt etter kapittel 10 for å rette opp forholdet.
Myndighetenes rolle og virkemidler i forhold til konflikter om havnekapitalen er imidlertid
ikke helt klare, og det hadde vært en fordel om dette ble avklart i loven eller omtalt i
forarbeidene.

Vi synes det gis en god fremstilling av gjeldende rett i forhold til havnekassen på side 201-
203, selv om det med tanke på fremtidige saker hadde vært ønskelig at departementet gikk
lenger og ga føringer i forhold til verdsettelsesprinsipper som skal gjelde i konkrete tilfeller,
og i hvilken grad særlige havneinnretninger, og inntekter ved salg av særlige
havneinnretninger, skal anses for å høre til kommunekassen eller havnekassen.

For kommuner som ved lovens ikrafttredelse ikke har opprettet havnedistrikt, men som like
fullt har en havn, oppstår det særlig spørsmål knyttet til hva som skal anses som
havnekapitalen. I slike tilfeller kan man enten se det slik at havnen ikke har noen egen
formuesmasse, for havnen har jo aldri vært skilt ut i forhold til kommunens øvrige
virksomhet. Alternativt kan man se det slik at den formuesmasse som faktisk brukes av
havnen, også må anses for å høre til havnen, og således utgjør havnekapitalen. Denne
problemstillingen kan vi ikke se omtalt, og det vil være ønskelig at departementet gir
føringer i forhold til problemstillingen i forarbeidene til loven.

Paragraf 7-4, 2. ledd, 3. punktum sier at det kan foretas avsetning til fremtidige
utviklingstiltak og investeringer, og er dermed en regel som sier noe om  forvaltningen  av
havnekapitalen. Etter vårt syn hører denne regelen derfor hjemme i § 7-5, som har
overskriften  Forvaltning av havnekapitalen i kommunale havner.  Med noen språklige
tilpasninger vil regelen gli naturlig inn som et nytt annet punktum i § 7-5.

I tredje ledd  legges det tilsynelatende til grunn at uttrykket "driftsselskap" omfatter
utleieselskap, jf. bruken av ordet  "herunder".  Som påpekt over mener vi at den
terminologien er uheldig. Etter vårt syn er det ikke nødvendig å si noe om selskapstyper i
denne bestemmelsen, for prinsippet om havnenes frihet til å organisere seg slik de ønsker,
er slått fast i § 7-3. Etter vårt syn kan § 7-4, 3. ledd forenkles, for eksempel slik:

"Hele eller deler av havnekapitalen  kan brukes som  innskudd i  selskap  organisert
som eget rettssubjekt, mot at kommunen får en bestemt [eventuelt: forholdsmessig]
eierandel i henhold til reglene i selskapslovgivningen. "

Dersom en slik endring ikke er aktuell, bør man uansett samstemme terminologien i § 7-4,
3. ledd, hvor det brukes uttrykket  "midler",  med terminologien i § 7-5, 2. ledd, hvor det
brukes uttrykket  "eiendommer og andre midler".  En vel så hensiktsmessig terminologi kan
være å si  "hele eller deler av havnekapitalen" i § 7-4,  3. ledd og  "deler av havnekapitalen" i
§ 7-5, 2. ledd.

Forsla til endrin i 7-4 3. ledd:

Hele eller deler av havnekapitalen kan brukes som innskudd i selskap
organisert som eget rettssubjekt,  mot at kommunen får en bestemt eierandel i
henhold til reglene i selskapslovgivningen.

§ 7-5 Forvaltning av havnekapitalen i kommunale havner  (ikke konkludert)

Kystverket har jevnlig saker som dreier seg om hva slags disposisjoner som er lovlige i
forhold til begrensningen i gjeldende lov om at havnekassen bare kan brukes til
havneformål. Etter § 23, 4. ledd i dagens lov kan departementet (myndigheten er delegert
til Kystdirektoratet) i forskrift eller enkeltvedtak fastsette hva som forstås med havneformål.
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Det må på samme måte forventes at det vil oppstå en rekke spørsmål og til dels konflikter
knyttet til kommunens anvendelse av midler i forhold til § 7-5. Riktignok gjelder ikke
begrensningen i § 7-5 for havner organisert utenfor kommunen, men til gjengjeld vil det
komme inn havner som ikke tidligere har vært underlagt havne- og farvannslovens
begrensninger, ettersom utkastet til ny lov også omfatter havner i kommuner hvor det ikke
har vært opprettet havnedistrikt.

Det hadde vært ønskelig om loven hadde en bestemmelse om hvordan konflikter knyttet til
bruk av havnekapital skal håndteres, eller at dette i hvert fall var omtalt i kommentaren til
bestemmelsen. Vi viser i denne sammenheng til våre kommentarer over vedrørende § 7-4,
hvor vi også etterlyser avklaring av myndighetens rolle og virkemidler i forhold til konflikter
om havnekapitalen. Vi antar for øvrig at det for kommunene kunne vært ønskelig med en
adgang til å be om bindende uttalelse fra departementet eller Kystdirektoratet med hensyn
til om en disposisjon er lovlig i forhold til § 7-5, 1. ledd.

Forsla til endrin i 7-5:

Nytt andre ledd:

Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette hva
havnekapitalen kan nyttes til. Departementet kan også overprøve og omgjøre
en kommunes eller havnestyres vedtak om disponering av havnekapitalen.

Forslagets andre ledd blir nytt tredje ledd.

§ 7-6 Økonomiforvaltning i havner organisert som aksjeselskap eller interkommunalt
selskap .  Utdeling av selskapets midler.  (ikke konkludert)

Det er forutsatt i § 7-4 at utdeling i henhold til § 7-6 skal inngå i havnekapitalen. 11. ledd
siste setning står det imidlertid at departementet i forskrift kan gjøre unntak fra
begrensningene i § 7-4.

Spørsmålet her er om det bør lovfestes en rett for kommunen til å få en prosentvis del av
utbyttet etter at det er foretatt nødvendige avsetninger. Dette for å oppfordre kommunen til
å drive havnen mest mulig effektiv og lønnsom. Slik utgangspunktet i lovforslaget er nå, blir
det ikke noen vesentlig forskjell fra dagens system hvor kommunen ikke får ta del i noen av
inntektene til havnen. Kommunen har derfor heller ikke noen stor interesse i å effektivisere
havnedriften slik man ønsker å oppnå ved revidering av havne- og farvannsloven.

Et argument mot å gi kommunen rett til en del av ubyttet, er at kommunen da kan se på
havnen som en inntektskilde og komme til å pålegge brukerne høyere betaling enn
nødvendig. Dette gjelder særlig hvor det ikke er mulig å skape noen reell konkurranse
mellom havnene på grunn av geografiske forhold.

Kystdirektoratet mener likevel at utgangspunktet kan være at kommunen kan få en viss del
av overskuddet i form at et utbytte for å oppfordre til en effektiv havnedrift i samsvar med
departementets mål med revidert havne- og farvannstov.

Lovforslaget bruker ordet  "utdeling",  mens aksjeselskapsloven bruker ordet utbytte. Lov om
interkommunale selskap § 29 bruker imidlertid begrepet  "utdeling".  Kystdirektoratet mener
at den beste betegnelsen er  "utbytte",  fordi dette ordet er mest vanlig i alminnelig
språkbruk. Departementet har også brukt begrepet  "adgang til utbytte"  i høringsnotatet på
side 111.
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Det går ikke frem av lovforslaget eller høringsnotatet om departementet mener det skal gis
særskilte forskrifter for hver enkelt havn, eller om det blir gitt en generell forskrift om rett til
utbytte og om en del av det skal kunne gå til kommunen.

Dersom slike forskrifter skal gis for hver enkelt havn og det skal foretas konkrete
vurderinger, vil det bli svært arbeidskrevende. Er det meningen at det skal gis en generell
forskrift om dette, så mener Kystverket at departementet heller kan ta stilling til dette
spørsmålet i lovforslaget slik at en slik rett til utbytte for kommunen blir lovfestet.

Bestemmelsen sier ikke noe om hvor mye som skal avsettes til de angitte formål. I
kommentaren til bestemmelsen på side 208 er det i fjerde avsnitt lagt til grunn at det må
foretas "nødvendig"  avsetning til vedlikehold.  Vi antar at det også i forhold til de øvrige
formålene skal foretas "nødvendig"  avsetning.  Etter vårt  syn vil  det være naturlig å ta inn
kvalifiseringen "nødvendig"  i lovteksten,  slik at det angis et kriterium som avsetningen skal
måles mot.

Utdeling fra selskapet etter § 7-6 vil i utgangspunktet bli å anse som en del av
havnekapitalen, jf. § 7-4, 1.  ledd bokstav d). Ut fra de generelle kommentarene på side
111, se annet avsnitt,  forstår vi det slik at meningen er at midler som deles ut etter § 7-6
ikke skal være omfattet av havnekapitalen, men derimot skal kunne disponeres fritt av
kommunen.  Dersom dette er departementets standpunkt,  bør dette klargjøres ved at § 7-4
eller § 7-6 får en regel som sier at en andel av foretatt utdeling etter § 7-6 ikke inngår som
en del av havnekapitalen,  men tilfaller kommunen.  Slik regelen i utkastet er utformet nå,
går hele utbyttet inn i havnekapitalen og det gir ikke kommunen noen oppfordring til å drive
havnen mer effektivt slik at kommunen kan ta ut sin del av overskuddet.

Forsla til endrin i 7-6:

§ 7-6 Økonomiforvaltning i havner organisert som aksjeselskap eller interkommunalt
selskap. Utdeling av selskapets midler. (ikke konkludert)

Når havnens virksomhet er etablert med havnekapitalen som nevnt i § 7-4 tredje
ledd, kan utdeling etter aksjeloven eller lov om interkommunale selskaper besluttes
etter at det er foretatt  nødvendig  avsetning til vedlikehold, nyanlegg, fremtidig
utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet. Utdelingen skal skje i samsvar
med forskrift fastsatt av departementet. I forskriften kan det gjøres unntak fra
begrensningene i § 7-4 første og annet ledd.

Departementet kan gi pålegg om at utdeling i strid med første ledd skal tilbakeføres
selskapet.

§ 7-8 Avvikling av havn m.v.  (ikke konkludert)

Når kommunen beslutter  å legge  ned en havn, inntrer en plikt til å søke tillatelse fra
departementet for å omdisponere havnekapitalen.

Bestemmelsen regulerer adgangen til å avvikle havnekapitalen og hva som skal skje med
verdiene. Kommunen må ikke søke om å få avvikle havnen, men må søke om å få
disponere havnekapitalen. Denne bestemmelsen er spesiell ved at kommunene fritt kan
vedta å legge ned en havn, men de må likevel søke om hva som skal skje med
havnekapitalen.
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Kystverket ser det som realistisk og ønskelig å gjøre det mulig å omdisponere
havnekapitalen der utviklingen og de konkrete forholdene tilsier dette. Utfordringen ligger i
å ikke etablere regelverk eller ordninger som inviterer til omgåelser. Det har gjennom årene
vært utvist atskillig kreativitet for å komme til havnekassen, og det er ingen grunn til å tro at
denne aktiviteten vil stoppe. Det er derfor viktig at nye regler er nøye gjennomtenkt for alle
eventualiteter.

Et spørsmål som må klargjøres er hva som skjer om departementet ikke godkjenner noen
av kommunens ønsker. Skal da departementet bestemme hva som skal skje med
havnekapitalen uavhengig av kommunens ønsker, eller skal havnekapitalen fryses?

Bestemmelsen om avvikling av havnekapitalen bør kommenteres grundigere i merknadene
til den.

§ 7-9 Organ for offentlig og privat havnesamarbeid

Kystverket mener at denne bestemmelsen ikke har noen hensikt. Dersom kommunen og
private eiere ikke vil samarbeide om driften i en havn, så løser ikke et samarbeidsorgan
dette problemet. I tillegg så er det et spørsmål om hvor aktuell denne problemstillingen er.
Dersom den er svært hypotetisk, bør det ikke gis en egen lovbestemmelse om dette.

Forsla til endrin i 7-9:

Bestemmelsen strykes.

§ 7-10 Private havner

Det er ingen regler i gjeldende havne- og farvannsloven som regulerer rettigheter og plikter
for private havner. Ved at man legger opp til et mer omfattende samarbeid mellom private
og kommunale havner, så er det helt klart behov for en bestemmelse som gjør at reglene i
kapittel 7 også skal gjelde for private havner.

Ved at § 7-10 sier at det kan fastsettes forskrift om at bestemmelsene i kapittel 7 får
anvendelse på privateide havner, så er det naturlig å forstå det slik at bestemmelsene i
kapittel 7 i utgangspunktet ikke får anvendelse på privateide havner. Av kommentarene til
§ 7-10 på side 228 femte avsnitt fremgår det imidlertid at §§ 7-2 og 7-7 også får
anvendelse på privateide havner. Dette går ikke frem av ordlyden i disse to
bestemmelsene og det går heller ikke frem av § 7-10. Paragraf 7-10 sier bare at
bestemmelsene i kapittel 7 ved forskrift kan gjøres gjeldende for private havner.

Kystverket vil derfor foreslå at man på en eller annen måte tydeliggjør i lovteksten hvilke
bestemmelser som får anvendelse på privateide havner. Dette kan for eksempel gjøres ved
at det i § 7-1 tas inn en bestemmelse om at bestemmelsene i kapittel 7 bare kommer til
anvendelse på privateide havner der dette uttrykkelig fremgår av bestemmelsen selv eller
fremgår av forskrift. Ved at innholdet i 7-10, 1. ledd flyttes frem til § 7-1, får man samlet
bestemmelsene om kapitlets virkeområde. Videre vil det være nødvendig å fastslå
uttrykkelig i §§ 7-2 og 7-7 at disse får anvendelse på privateide havner.

Plikten til å motta fartøy etter § 6-1, 1. ledd gjelder også for privateide havner. Kystverket
viser her til kommentaren til § 6-1, hvor det fastslås at bestemmelsen gjelder for alle
havner. Ved at departementet i henhold til § 7-10, 2. ledd kan fastsette at private havner
også skal kunne brukes av andre brukere på nærmere vilkår, så gir det inntrykk av at det
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likevel ikke gjelder en generell plikt til å motta fartøy slik § 6-1 sier. Forholdet mellom § 6-1,
1. ledd og § 7-10, 2. ledd trenger en avklaring.

§ 7-11 Særlig om statlige havner

Annet ledd er en videreføring av dagens havne- og farvannslov § 16, 3. ledd, og vi erfarer
dette punktet som noe uklart og mangelfullt. Det står at departementet kan pålegge
kommunen å overta ansvar for drift og vedlikehold. Vil dette også omfatte eieransvaret;
skal med andre ord eiendomsretten overdras i de tilfellene?
For å klarlegge dette, foreslår vi en tilføyelse til andre ledd.

Forsla til endrin i 7-11 2. ledd:

Nytt siste punktum:

Departementet kan i særlige tilfeller pålegge kommunen innløsningsplikt.

§ 7-13 Tilsyn med  havn og havnevirksomhet

Hvor omfattende denne tilsynsoppgaven skal være er ikke definert i lovforslaget eller i
kommentarene til lovforslaget. Lovforslaget kan på den ene side tolkes som at
Kystdirektoratet skal ha et enkelt tilsynsansvar ved å ta stilling til spørsmål som havner,
kommuner eller brukerorganisasjoner sender inn. Et tilsyn kan også være så omfattende at
man har et apparat med egne inspektører, revisorer og lignende som foretar besøk og
ettersyn likt med Mattilsynet, Skatteetaten, Sjøfartsinspektøren og lignende. Kystverket har
etablert en tilsynsordning i forbindelse med sikkerhet og terrorberedskap i havner, men
utover det driver Kystverket ikke med noen utstrakt tilsynsvirksomhet i dag.

Det er et ønske fra Kystverkets side at det blir kommentert nærmere hva Fiskeri- og
kystdepartementet legger i begrepet tilsyn. Det kan for eksempel presiseres nærmere i
lovteksten eller gis forskrifter om tilsynsoppgavene som er tiltenkt Kystdirektoratet,
herunder virkemidlene som man får stilt til rådighet.

I lovforslaget står det ellers at tilsynet innebærer at Kystdirektoratet skal føre tilsyn med at
havner og havnevirksomhet drives på en  "forsvarlig og hensiktsmessig"  måte. Det er lite
hensiktmessig at en myndighet blir tillagt en oppgave for å kontrollere om havnene drives
på en  "smart'  måte, og ikke bare om de drives innenfor rammen av hva som er lovlig i
henhold til loven. Kystverket mener at et slikt tilsyn må begrenses til en regelkontroll.

Kystverket  mener videre at man bør vurdere om bestemmelsene om tilsyn  kan samles i
kapittel 8.

DEL IV GJENNOMFØRING  AV LOVEN OG VEDTAK  I MEDHOLD AV LOVEN.
STRAFFANSVAR.

Kapittel 8 Tilsyn m.v.

§ 8-1 Tilsyn

Det kan synes som om det er en viss overlapping mellom §§ 7-13 og 8-1. Kystverket stiller
som nevnt over spørsmål ved om det er nødvendig å ha en egen tilsynshjemmel for
havnene i kapittel 7. Vi mener det kan være mer hensiktsmessig å samle alle reglene om
tilsyn i ett kapittel.
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Det legges i lovforslaget opp til at Kystverket skal ha en mer aktiv tilsynsrolle. Det blir
riktignok sagt i høringsnotatet at innholdet og intensiteten i tilsynet som føres vil variere
med behov, ressurser, hvilke bestemmelser det settes fokus på, faktisk utvikling på
ansvarsområdet, politiske og faglige vurderinger og tilgjengelige ressurser. Kystverket
oppfatter det i alle tilfelle slik at lovforslaget innebærer et klart mer aktivt tilsyn fra vår side.

Kystverket ser klart behovet for en styrking av tilsynsfunksjonen i vår etat. I dag er det
svært begrenset omfang på Kystverkets tilsyn med at med at regelverket og vedtak i
medhold av dette blir overholdt. Det er pr i dag ikke satt av særskilte ressurser til
gjennomføring av tilsyn, og det finnes i realiteten ikke noe tilsynsapparat i Kystverket på
dette området.

For å oppnå en nødvendig styrking av og en forsvarlig kvalitet på Kystverkets
tilsynsfunksjon, må det etter vår oppfatning settes av betydelige ressurser til arbeidet med
å bygge opp tilsynsfunksjonen, og til selve utførelsen av tilsynet. Dette vil gjelde både for
direktoratet, som må ha en sentral og aktiv rolle i oppbyggingen av tilsynsfunksjonen, og
selvfølgelig for distriktskontorene som vil være de som gjennomfører de løpende
tilsynsoppgavene i Kystverket, se også kommentarene til § 8-3.

Det statlige tilsynsansvaret blir i lovutkastet gitt til departementet. Det går frem av
høringsnotatet at statens tilsynsoppgaver forutsettes delegert til Kystverket eller annen
relevant myndighet. Det er behov for at det avklares hva som ligger i denne uttalelsen i god
tid før loven trer i kraft, da tilsynsfunksjonen slik den er lagt opp krever betydelig
forberedelse.

Paragraf 8-1 sier at det skal føres  'tilsyn med at reglene i loven og vedtak i medhold av
loven blir overholdt'.  Det er uklart om dette også gjelder tilsyn med regler i forskrift gitt i
medhold av denne loven. I andre lover er dette formulert på en tydeligere måte, ved at det
vises til bestemmelser i og i medhold av loven, jf. for eksempel arbeidsmiljølovens og
akvakulturlovens tilsynshjemler.

Utkast til ny kommunelov § 60 e gir for øvrig fylkesmannen en samordnende rolle i forhold
til tilsynet med kommunene. Kystverket vil da få en varslingsplikt i forhold til fylkesmannen,
siden regelen pålegger tilsynsmyndighetene etter sektorlovene å underrette fylkesmannen
om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger
for kommunene.

Forsla til endrin i 8-1 1. ledd:

Myndigheten etter loven fører tilsyn med  at bestemmelsene i og i medhold av
denne lov blir overholdt.

§ 8-2 Rett til opplysninger og granskning

I overskriften står det  "rett til opplysninger og granskning".  Selve lovteksten bruker uttrykket
"(...) plikter (...) å legge frem ( ..) opplysninger (...)".  For å få en presis og entydig tekst bør
man bruke samme uttrykksmåte i overskrift og lovtekst.

Paragraf 8-2 gir regler om adgang til havnen, og regler om at man plikter å gi opplysninger
til myndighetene. Andre lover, for eksempel arbeidsmiljøloven, har delt dette opp, slik at
regler om adgang og regler om opplysninger står i hver sin paragraf. Subsidiært kunne
man delt opp leddet slik at reglene om adgang og opplysninger sto i hvert sitt ledd.
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Plikten til å gi opplysninger mv. er lagt til  'tiltakshaver og den ansvarlige for havnen"
Akvakulturloven §§ 24 og 25 har brukt et mer generelt uttrykk;  "enhver som driver
aktiviteter som omfattes av denne lov"  Det kan være en fordel å være mer generell her, da
det kan tenkes tilfelle der man ønsker opplysninger fra personer som ikke omfattes av
begrepene i loven. Et eksempel her kan være kommunene. Må man ha særlige grunner
for det dersom man ønsker å få opplysninger fra en kommune, som verken er tiltakshaver
eller den ansvarlige for havnen? Kystverket finner det uheldig at hjemmelen for plikt til å
legge frem opplysninger for myndighetene ikke også klart omfatter kommunene.

Uansett bør man bruke  'tiltakshaver eller den ansvarlige for havnen"  i § 8-2, 1. ledd, 2.
setning. Dette for å formidle at man ikke behøver å være både tiltakshaver og ansvarlig for
havnen for å ha slik plikt.

Det bør presiseres i merknadene  til bestemmelsen hvem som kan  regnes som  "ansvarlig
for havnen";  hvem  "andre enn tiltakshaver-  kan  være, og hvilke kriterier som må foreligge
for at  "særlige grunner" er tilstede.

Paragraf 8-2 gir  "myndigheten etter loven"  rett til adgang, opplysninger mv. som er
nødvendig for tilsynet. Bestemmelsen bør sees i sammenheng med § 1-5 som gir
"departementet"  hjemmel til å pålegge diverse personer  "å gi opplysninger som er
nødvendige til bruk ved transportplanlegging eller kontroll med at bestemmelsene i eller i
medhold av loven blir overholdt"  Det kan synes som at disse hjemlene til en viss grad
overlapper hverandre. Dette er ikke drøftet i forarbeidene. Overlappingen skaper uklarhet
fordi § 1-5 gir departementet en forskriftshjemmel som kan utvide plikten til å gi
opplysninger i forhold til den som følger av § 8-2. Personkretsen som gis plikt til å gi
opplysninger er videre, og det er ikke begrenset til at opplysningene skal gis etter pålegg,
eller at særlige grunner skal foreligge for at andre enn tiltakshaver eller den ansvarlige for
havnen skal kunne pålegges å gi opplysninger. For ordens skyld bør en slik
forskriftshjemmel som kan utvide plikten til å gi opplysninger i forhold til den som følger av
§ 8-2, plasseres i tilknytning til § 8-2 i lovteksten.

I andre ledd gis det en forskriftshjemmel vedrørende plikten til å medvirke,  "herunder om at
egenrapportering kan tre i stedet for tilsyn".  Det stilles spørsmål ved om det er nødvendig
med den siste formuleringen om egenrapportering.  Dette vil vel uansett være omfattet av
"gjennomføring av tilsynet og plikten til  å  medvirke".  Vi anbefaler derfor at formuleringen
som spesielt gjelder egenrapportering tas ut.

§  8-3 Gebyr for kontrolltiltak og tilsyn m.v.

Bestemmelsen i § 8-3, 2. ledd hører etter vår mening ikke naturlig hjemme i kapittel 8, og
bør vurderes flyttet til for eksempel kapittel 4 eller kapittel 1.

Kapittel 9 Inndrivelse av krav etter loven

§ 9 - 2 Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak mot havarist

Kystverket forstår utkastet slik at det hjemler sjøpanterett for myndighetens refusjonskrav i
forbindelse med direkte gjennomføring eller tiltak i henhold til §§ 5-3 og 5-5.

Bestemmelsens ordlyd er noe uklar, idet den benytter begrepet  "havarist'  i annen  setning,
noe som henviser til begrepsbruken i § 5-5, men ikke i § 5-3. Kystverket antar at det ikke er
hensikten å begrense sjøpanteretten til havaritilfeller, jf. utdypelsen av dette begrepet i § 5-
5, og ordlyden bør derfor endres på dette punktet.
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Videre er ordlyden i siste setning uklar når det gjelder betydningen av  "etter
bestemmelsene...".

Kapittel 10 Forvaltningstiltak

§ 10-1 Pålegg om retting og stansing

I første ledd, siste setning er det gitt en bestemmelse om at det i pålegget også skal
opplyses om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg. Det bør etter vår mening også
tas med en henvisning til tvangsmulkt.

§ 10-3 Tvangsfulibyrdelse

Uttrykket  "selv besørge"  kan tolkes som at det innebærer et delegasjonsforbud. Det antas
at dette ikke er meningen her. Vi anbefaler at  "selv besørge" i  første ledd endres til
"besørge"

§  10-5 Endring og tilbakekall av tillatelse mv.
Skjønnet etter denne bestemmelsen er vidt. Dette kan medføre uforutsigbarhet for
tiltakshaver. Vi har eksempel på at vilkår om senere flytting eller fjerning av tiltaket har
medført problemer for tiltakshaver med hensyn til finansiering av tiltaket.

Det vises i paragrafen til  'tillatelse eller godkjennelse".  Kystverket er usikker på hva
uttrykket  "godkjennelse"  retter seg mot. Begrepet brukes heller ikke i kommentarene til
bestemmelsene.

Tredje ledd gir momenter til en interesseavveining i forhold til konsekvensene av
endring/tilbakekall av  tillatelse. Her skal det tas hensyn til  "de fordeler og ulemper som
endringen eller tilbakekallet vil medføre."  Dette er upresist, og sier ikke noe om hvem disse
fordelene og ulempene skal ramme for at det skal kunne tillegges vekt etter loven.
Ulempen er allerede dekket ved å vise til tap for innehaveren av tillatelsen. Vi antar at det
med  "fordeler"  er tenkt fordeler i form av økt sikkerhet og fremkommelighet  til sjøs.

Uttrykket  "fordeler"  bør derfor tas bort, da det er dekket av lovens formål, og ellers er
kriterier som må foreligge for i det hele tatt å skulle kunne tilbakekalle en tillatelse. Det er
også usikkert hva som ligger i uttrykket "...  vil påføre...".  Hvilken sannsynlighet for tap
kreves for at dette skal kunne tillegges vekt?

Språklig har man i § 10-5 brukt to begreper om hverandre, tilbaketrekking av tillatelse og
tilbakekall av tillatelse. For å unngå uklarheter, anbefaler Kystverket at man bruker ett
begrep om det samme i paragrafen.

Forsla til endrin i 10-5 3. ledd:

Det skal tas hensyn til det økonomiske tap og de ulemper som det må
påregnes at en endring eller et tilbakekall vil påføre innehaveren av tillatelsen
eller godkjennelsen.

Kapittel 11 Straffansvar

§ 11-1 Straffansvar
Lovforslaget har spesifisert hvilke overtredelser som er straffbare. Oppregningen i første
ledd er i følge høringsnotatet ment å være uttømmende. Av hensyn til et enklere regelverk
bør det vurderes å gjøre straffebestemmelsen generell. En generell formulering vil også
være praktisk dersom loven endres, da slipper man å endre straffebestemmelsen som
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følge av dette. Akvakulturloven § 31 gir eksempel på at en straffebestemmelse kan være
av mer generell karakter.

Det registreres at tillatelser gitt med hjemmel i § 4-2 ikke er omfattet av
straffebestemmelsene, verken i § 11-1 første ledd bokstav b) eller d). Vi kan ikke se noen
grunn til at det skal være ulik praksis for tillatelser ut fra om de er gitt med hjemmel i
§§4-1 eller 4-2. Det kan tenkes tiltak som faller inn under § 4-2 uten at det klart krever
tillatelse etter 4-1, eksempelvis tiltak som kan være i konflikt med Forsvarets interesser og
øvelsesvirksomhet uten at det har betydning for den allmenne ferdselen.

DEL V AVSLUTTENDE  BESTEMMELSER

Kapittel 12 Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 12-3 Endringer i andre lover

Det foreslås at fremtidige endringer i farledene skal behandles etter plan- og bygningsloven
§ 9-4. Dette medfører en mer omfattende behandling av farledsendringer enn dagens
praksis, både for Kystverket og for kommunene. Merarbeidet vil øke de offentlige
kostnadene ved behandling av endringer.

Kommunen vil behandle endringer i farledene som arealplaner, kommunedelplaner eller
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Kommunene beregner gebyr for
behandlingen av slike planer og gebyrets størrelse beregnes ofte etter areal. Kystverkets
planer vil omfatte store arealer.

Vegvesenet endret behandlingspraksis for noen år siden ved å erstatte behandlingen etter
vegloven med planbehandling etter plan- og bygningsloven. Samtidig ble vegvesenet
gjennom en forskrift fritatt for behandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven. Ved
sidestilling av Kystverket med Statens Vegvesen i bestemmelsene etter plan- og
bygningslovens § 9-4 må den samme bestemmelse gjelde for Kystverkets utarbeidelse av
planer.

3 Avsluttende  kommentarer

Kystverket er svært fornøyd med at en milepæl nå er nådd i arbeidet med å få en revidert
havne- og farvannslov. Vi har gjennom de senere år gitt en god del innspill, og ser nå frem
til å bli trukket enda mer inn i det videre lovarbeidet. Den nye loven forutsetter en
omfattende oppfølgning gjennom et nytt og tilpasset forskriftsverk. Vi regner med at det her
ligger store arbeidsoppgaver for Kystverket som bør planlegges og startes ganske snart.
Løsningen av disse oppgavene og nye, som ligger i loven, gjør det også nødvendig med
tilpasninger i vår organisasjon.

Vi ser derfor frem til  en god dialog i fortsettelsen.

Med hilsen

L
Kirsti Slotsvik Tormod Lunde
kystdirektør avdelingsdirektør
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