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FORSLAG TIL NY HAVNELOV - HØRINGSUTTALELSE FRA MOLDE OG
ROMSDAL HAVN IKS.

Molde og Romsdal Havn IKS oversender med dette vår høringsuttalelse til det fremlagte forslaget
om en ny havnelov. Saken er ennå ikke behandlet av havnestyret og havnerådet, men ut fra de
signaler havneadministrasjonen har mottatt i saken kommer våre styringsorganer enstemmig stille
seg bak uttalelsen.

I denne saken har vi samarbeidet med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Ålesundregionens
havnevesen. De tre havnene, som betjener det alt vesentlige av sjøtransportene i fylket, har
samarbeidet om denne høringsuttalelsen fordi vi ser at den offentlige havnevirksomheten i
regionen, i det alt vesentlige har de samme interesser i saken.

Saken har også stor betydning for Møre og Romsdal Fylke, og de tre havnene hadde derfor et
møte om saken med Fylkeskommunens samferdselsavdeling den 13. februar, der vi redegjorde de
tre havnenes oppfatninger om det fremlagte lovforslaget og for høringsuttalelsen som ville bli
avgitt i samsvar med disse oppfatninger.

Molde og Romsdal Havns administrasjon ønsker i denne forbindelse særlig å peke på de
konklusjoner som fremkommer i høringsuttalelsen, og som finnes samlet i høringsuttalelsens
punkt 4. Vi mener at det er av avgjørende betydning at departementet sørger for en ny høring av
lovutkastet etter at man har konkludert på alle punkter. Til en slik høring er det viktig at
departementet utarbeider en oversikt over de forskriftene man tenker å gi på lovens mest sentrale
områder. Sammen med de konklusjoner departementet trekker må denne forskriftsoversikten gi
høringsinstansene muligheter til å danne seg et bilde av rettstilstanden etter at en ny lov eventuelt
er trådt i kraft.

Vi mener også det er viktig å sikre en offentlig styring og kontroll gjennom eierskap til havnene,
slik at viktig nasjonal infrastruktur utvikles i tråd med samfunnets behov.

Med hilsen
MOLDE OG RO SDAL HAVN IKS

Al Kj 1 Kristiansen
Havne rektør

Vedlegg:  Høringsuttalelse.


