
 
Avd. 003 Oslo havnevesens personalforening 
 

H Ø R I N G S U T T A L E L S E   
DATO: 26. MARS 2007 

 
 
FRA: OSLO HAVNEVESENS PERSONALFORENING –  

AVD. 003 AV FAGFORBUNDET.  

 

SAK: HØRING - FORSLAG TIL NY HAVNELOV - UTTALELSE OM EN DEL AV DE 

VIKTIGSTE SPØRSMÅL SOM REISES I DET FREMLAGTE FORSLAGET TIL NY 

LOV.  

 

 
 



 

Innhold 
 

1 INNLEDNING................................................................................................................................. 3 

1.1 BAKGRUNNEN FOR DENNE UTTALELSEN..................................................................................... 3 
1.2 USIKKERT FORSLAG – NY HØRING. ............................................................................................. 3 
1.3 LOVFORSLAGETS FAGLIGE GRUNNLAG - FORSKNINGSRAPPORT FRA ECON. ......................... 4 

2 DRØFTELSE AV ENKELTE SENTRALE SPØRSMÅL.......................................................... 6 

2.1 HAVNESTRUKTUR – NASJONALE HAVNER................................................................................... 6 
2.2 OM DEFINISJONER – FORSLAGETS § 1-4...................................................................................... 7 
2.3 HAVNEDISTRIKTET OG FARLEDENE. ........................................................................................... 8 
2.4 ANLØPSAVGIFT OG FARLEDSGEBYR............................................................................................ 9 
2.5 HAVNEAVGIFTENE – PRISING AV HAVNENES TJENESTER. ....................................................... 10 
2.5.1 INNLEDNING. ............................................................................................................................. 10 
2.5.2 PRISKONKURRANSE MELLOM HAVNENE GIR PROBLEMER FOR NOEN HAVNER......................... 10 
2.5.3 HAVNEBRUKERNES KOSTNADER............................................................................................... 11 
2.5.4 FORHANDLINGER OM PRISER. ................................................................................................... 11 
2.5.5 SAMMENHENGEN MELLOM HAVNEAVGIFTSSYSTEMET OG HAVNEKASSENS SÆRSTILLING. ..... 12 
2.5.6 HAVNEAVGIFTENES SÆRLIGE BESKYTTELSE. ........................................................................... 12 

3 ORGANISERINGEN AV HAVNEVIRKSOMHET – SÆRLIG OM AKSJESELSKAP. .... 13 

3.1 INNLEDNING. ............................................................................................................................... 13 
3.2 SKILLET MELLOM OFFENTLIG MYNDIGHETSUTØVELSE OG FORRETNINGSVIRKSOMHET. ... 13 
3.3 SÆRLIG OM BRUK AV AKSJESELSKAPSMODELLEN. ................................................................. 14 

4 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER - HAVNEKASSEN OG EIERSKAP. ........................ 15 

4.1 DEPARTEMENTETS UTGANGSPUNKT. ........................................................................................ 15 
4.2 NÆRMERE OM HAVNEKASSENS STILLING................................................................................. 15 
4.3 PRIVAT EIERSKAP I SELSKAP ETABLERT MED HAVNEKASSEN................................................. 17 

5 KONKLUSJONENE SAMLET................................................................................................... 19 

 



 
 

1 INNLEDNING. 

1.1 Bakgrunnen for denne uttalelsen.  

Oslo Havn KF er en av landets største og viktigste havner, og er naturlig nok blitt klassifisert 
som nasjonal havn. Havneadministrasjonen i Oslo Havn KF sysselsetter rundt 170 personer, 
og av disse er 118 personer medlemmer i Oslo Havnevesens Personalforening, Avd. 003 av 
Fagforbundet. I Oslo Havns havnestyre har de ansatte tre medlemmer og to av disse 
styreplassene tilkommer Oslo Havnevesens Personalforening.  
 
Oslo Havnevesen er vår arbeidsplass, og våre medlemmer er naturligvis opptatt av de 
rammebetingelser som gjelder for drift og utvikling på denne arbeidsplassen. Norske havner 
utgjør sammen et nettverk med avgjørende betydning for sjøtransporten og denne 
transportsektorens utvikling. Vi erkjenner derfor at også det som skjer i andre havner kan ha 
betydning for Oslo Havn og våre arbeidsplasser.  
 
Mange av våre medlemmer har arbeidet lenge i Oslo Havnevesen og har en sterk tilknytning 
til havnevirksomheten i Oslo kommune. Våre medlemmer har en betydelig erfaring, ikke bare 
i den stillingen den enkelte fyller, men også om havnedrift generelt.   
 
For å markere våre oppfatninger om de spørsmål vi har tatt opp til drøftelse her brukes i dette 
dokumentet tekst i fete kursivtyper som kort gjengir våre synspunkter og konklusjoner. For 
ordens skyld er disse konklusjonene gjentatt samlet i uttalelsens punkt 5.   
 

1.2 Usikkert forslag – ny høring.  
I det utsendte forslaget har departementet valgt ikke å ta stilling til en rekke sentrale spørsmål. 
Vi oppfatter det slik at departementet ikke har hatt noen bestemte oppfatninger om hva man 
ønsker å foreslå i disse tilfeller. Det er oppsiktsvekkende at dette gjelder de mest 
kontroversielle og vanskeligste spørsmålene, både havnefaglig og politisk.  
 
At departementet ikke har noen bestemt oppfatning om de mest sentrale forholdene i forslaget 
til en ny lov gjør den vanskelig for høringsinstansene å få et bilde av den situasjonen som kan 
tenkes å foreligge etter at en ny lov eventuelt har trådt i kraft.  
 
Havne- og farvannsloven av 1984 er en fullmaktslov, der mange av de konkrete 
reguleringene finnes i ulike forskrifter gitt med hjemmel i loven. Vi er inneforstått med at en 



ny lov også vil måtte bli en fullmaktslov, og mange av dagens forskrifter kan sikkert, med 
mindre justeringer beholdes når en ny lov er på plass. Problemet i denne forbindelse oppstår 
imidlertid fordi det i departementets lovforslag finnes en lang rekke nye, og vidtrekkende 
forskriftsfullmakter. I mange tilfeller er det vanskelig å danne seg et bilde av hvordan 
departementet vil bruke disse forskriftshjemlene, og dette gir ytterligere problemer med å se 
hvordan situasjonen blir dersom et lovforslag blir vedtatt.  
 
Det forhold at departementet i sitt forslag ikke har konkludert på flere viktige punkter, må 
føre til at man får en ny høring etter at departementet har trukket sine konklusjoner. Ved en 
slik ny høring bør departementet også gi høringsinstansene en viss oversikt over de 
forskriftsfullmakter som er foreslått i loven, og en redegjørelse for hvordan disse fullmaktene 
tenkes brukt.  
 

Konklusjon: 
Det må gjennomføres en ny høring av lovforslaget etter at departementet har 
konkludert på de punkter man nå har valgt ikke å konkludere. Ved denne høringen 
må det gis en redegjørelse for lovforslagets forskriftshjemler og hvordan 
departementet tenker å bruke disse, slik at høringsinstansene kan danne seg et bilde 
av rettstilstanden etter at en ny lov eventuelt er trådt i kraft.  

 

1.3 Lovforslagets faglige grunnlag - forskningsrapport fra ECON.  

I høringsdokumentene har departementet flere steder henvist til ECONs forskningsrapport 
74/01 ”Havner i bakevja” fremlagt 30. oktober 2001. Denne rapporten har tydeligvis dannet et 
slags faglig grunnlag for flere av de forslag som fremmes i lovforslaget. Allerede da rapporten 
ble fremlagt i 2001 ble det møtt med kraftig kritikk og sterke faglige innvendinger. I 
rapporten fremtrer havnenes særstilling i transportnettverket og i den kommunale 
forvaltningen som et avgjørende hinder for utviklingen av sjøtransporten og for å få overført 
mer av transportarbeidet fra vei til sjø. Det hevdes at havne- og farvannslovens avgiftsystem 
er til hinder for en øket bruk av sjøtransport, og at landets havnestruktur bidrar til en 
fragmentert sjøtransport.  
 
Så vidt vi er kjent med var det, da rapporten ble fremlagt, ingen norske havner som kjente seg 
igjen i rapportens beskrivelse av de faktiske forhold. Med de endringer som har skjedd siden 
rapporten ble fremlagt, både når det gjelder havnenes organisering og drift, er avstanden 
mellom den situasjonen rapporten beskriver og den virkeligheten som faktisk foreligger, blitt 
enda større.  
 



At det synes å være vanskelig å få overført transport av gods fra vei til sjø har helt andre 
årsaker enn havnenes organisering og havnenes særstilling i den kommunale forvaltningen. At 
sjøtransporten og havnestrukturen her i landet fremstår som fragmentert er heller ingen 
direkte følge av de organisasjonsmodeller som er brukt for den offentlige havnevirksomheten. 
Det er også et faktum at fragmenteringen i de siste år er blitt sterkt motvirket ved etableringen 
av mange vellykkede og godt fungerende interkommunale samarbeider, opprettet etter 
lovbestemmelser som gjelder i dag. For øvrig er fragmenteringen et resultat av de geografiske 
og demografiske forholdene i landet, og vi er ikke udelt enige i at en slik fragmentering, i alle 
deler kan sies å være en ulempe. 
 
Dagens organisering av den offentlige havnevirksomheten, med de muligheter for bruk av 
ulike organisasjonsmodeller lovgivningen åpner for, er ikke til hinder for å få øket bruk av 
sjøtransport. Havnekassens særstilling i den kommunale forvaltningen, som har nær 
sammenheng med havnenes brukerfinansierte selvfinansiering og det kostnadsbaserte 
avgiftssystemet, er langt fra noen hindring for utviklingen av sjøtransportene og overføringen 
av transportarbeid fra vei til sjø. Ordningen bidrar tvert imot til at havnebrukerne kan være 
sikre på at betalingen av havneavgiftene brukes til beste for havnene og havnebrukerne, og at 
avgiftsnivået holdes lavest mulig sett i forhold til det servicenivået havnebrukerne selv 
etterspør.  
 
Flere steder i angjeldende ECON rapporten og i departementets fremlagte høringsdokumenter 
ser det ut som om man mener at bruk av norske havner er kostbart. Dette kan synes riktig 
dersom man ser på de samlede kostnadene som påløper ved havneanløp, men i dette bildet 
spiller de kommunale havneavgiftene en relativt liten rolle. En langt større rolle spiller de 
lovpålagte gebyrene staten oppkrever i form av losgebyrer, kystgebyr og eventuelle 
sikkerhetsavgifter som til sammen utgjør en betydelig del av kostnadene ved fartøyers anløp 
av havner i Norge. De statlige avgiftene som må betales ved anløp av norske havner virker 
sterkt hemmende for utviklingen av sjøtransporten.  Dersom man virkelig ønsker å få mer av 
transportarbeidet overført til sjøtransporten bør de statlige avgiftene som påløper ved 
havneanløp nå gjennomgås nøye med henblikk på kraftige reduksjoner.  
 
Vi mener at de fleste av våre havner i dag både er effektive og har stor fleksibilitet i den 
generelle driften og i tilbudet av havnetjenester. De forskjellige transportløsningene utvikles 
kontinuerlig i de enkelte havner, i et samarbeid mellom havner, eller også ofte i samarbeid 
med de private operatører som driver sin virksomhet i havnene. Utviklingen av ulike 
logistikkløsninger skjer ut fra behov som melder seg hos havnebrukerne og ut fra gitte 
forutsetninger. Vedtatte lover eller annet, sentralt fastsatt regelverk har ingen direkte 
betydning i denne utviklingen. I det fremlagte forslaget er det lite eller intet som vil gjøre 
havnene mer effektive eller bedre rustet til å betjene dagens og fremtidens havnebrukere. 



 
I rapporten trekkes samarbeid om havnedriften mellom private og offentlige havneinteresser 
frem som et virkemiddel for å få en mer profesjonell drift av havnene, for å få tilført mer 
investeringskapital og for å holde avgiftsnivået i havnene nede. Innenfor de rammer dagens 
lovverk trekker opp foregår det allerede et ganske utstrakt samarbeid mellom offentlig og 
private havneinteresser. Slik samarbeid er basert på hva havnene og havnebrukerne selv 
mener er fordelaktig, både for havnen, havnevirksomheten og brukerne generelt. Nye regler 
som slike samarbeidsmodeller vil ikke gi noen fordeler, verken for havnevirksomheten, 
havneeierne (kommunene) eller for brukerne.  
 

Konklusjon: 
Vi mener at forskningsrapporten departementet har brukt som faglig grunnlag for 
flere av sine mest sentrale forslag er utdatert og feil. Bruken av rapporten har gitt 
departementet et feilaktig utgangspunkt for flere av de mest sentrale bestemmelsene 
som foreslås i det utsendte lovforslaget. 
  
Vi mener norske havneavgifter er lave og havnene er effektive og fleksible. Vi er klar 
over at det alltid vil finnes rom for forbedringer, men har ingen tro på at det 
fremlagte lovforslaget vil bidra til forbedringer for havnebrukerne. 
 
Vi trenger ingen nye lovregler om samarbeid mellom offentlige og private 
havneinteresser. Slik samarbeid kan etableres etter dagens bestemmelser og blir også 
etablert der man finner dette hensiktsmessig.  

 
 

2 Drøftelse av enkelte sentrale spørsmål.  

2.1  Havnestruktur – nasjonale havner.  

Etter det fremlagte forslagets § 7-2 skal nasjonale havner utpekes av departementet. En 
klassifisering som nasjonal havn har imidlertid også sammenheng med prioriteringer som 
gjøres av vei- og jernbanemyndigheter, og dermed av etater hører inn under 
Samferdselsdepartementet. Klassifiseringen av havner bør derfor knyttes til prosessen som 
gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse/rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Vi 
synes det er viktig at Regjeringen og særlig Samferdselsministeren påtar seg et ansvar når 
nasjonale havner utpekes.  
 
Det fremlagte lovforslaget viser at departementet ønsker en sterkere markering av skillet 
mellom nasjonale havner og andre havner, og at man ønsker en øket statlig myndighet i de 



nasjonale havnene. For uten at departementet i medhold av denne bestemmelsen kan fastsette 
vilkår som må oppfylles av de nasjonale havnene, finnes hjemler for departementet til å 
kontrollere strategiplaner og gi retningslinjer for havnevirksomheten og utviklingen av 
havnen. Dessuten finnes en hjemmel for departementet til å treffe beslutning om 
organisasjonsform.  
 
Formuleringene i det fremlagte lovforslaget tyder på at staten, etter at en ny lov er vedtatt, vil 
være betydelig mer aktiv i sin rolle som overordnet havnemyndighet i de nasjonale havnene. 
Hvorvidt dette kan betraktes som positivt vil avhenge av hvordan den aktive rollen blir 
ivaretatt. På denne bakgrunn er det av betydning å få vite hvordan departementet tenker seg å 
skulle utøve sin rolle som overordnet havnemyndighet etter den foreslåtte bestemmelsen.  
 

Konklusjon: 
Vi mener at det bør være Regjeringen i Nasjonal Transportplan som står for den 
endelige utpekingen av nasjonale havner. 
 
Før man kan ta standpunkt til den foreslåtte særbestemmelsen for nasjonale havner 
i § 7-2 burde vi få vite hvordan departementet har tenkt å utøve sin rolle som 
overordnet havnemyndighet i henhold til bestemmelsen.  

 

2.2  Om definisjoner – forslagets § 1-4. 

Det fremlagte forslaget inneholder i § 1-4 flere definisjoner. Når man vil utforme definisjoner 
i en lov løper man alltid en risiko for å skape nye uklarheter. Dette gjelder særlig dersom man 
i definisjonene bruker begreper som i seg selv byr på mange uklarheter. 
Definisjonsbestemmelsen i lovforslagets § 1-4 inneholder blant annet begrepene ”…annen 
næringsvirksomhet…”, og ”…ledd i ervervsvirksomhet…” i første ledds litra b) første og 
annet strekpunkt, samt formuleringen ”… funksjonelt knyttet til, eller hører til…” i siste 
setning samme sted. Bruken av slike formuleringer i definisjoner øker antallet 
tolkningsmuligheter og gir mindre klarhet i lovens begrepsbruk.   
 
Vi syns også at definisjonene for ”hovedled” og ”biled” i samme bestemmelses litra g) og h) 
gir problematiske grensetilfeller.  
 
Lovforslaget omtaler havnekassens aktiva som ”havnekapitalen”, og en noe nærmere 
forklaring av begrepet finnes i lovforslagets § 7-4. Når man nå en gang har valgt å ta inn 
definisjoner for en rekke av lovens sentrale begreper i § 1-4, ville det vært naturlig at også 
begrepet ”havnekapitalen” ble definert her.  
 



Konklusjon: 
Vi mener at departementet må gjennomgå de definisjoner som er inntatt i 
lovforslagets § 1-4 med sikte på å skape en større klarhet. Man bør her også eventuelt 
gi en skikkelig definisjon på begrepet ”havnekapitalen”.   

 

2.3 Havnedistriktet og farledene. 

På grunn av at Kystverkets stamnettutredning forelå kort tid før departementets forslag til ny 
havnelov og at det tydeligvis ikke er noen direkte sammenheng mellom stamnettutredningen 
og den gjeldende klassifiseringen av havnene, knytter det seg nå betydelig usikkerhet til de 
foreslåtte lovbestemmelsene om havnedistrikter, hovedleder og bileder.   
 
Så vidt vi har forstått foreslås ordningen med havnedistrikter videreført, men nå slik at 
kommunene automatisk ved lovens ikrafttredelse får ansvaret for forvaltningen av det 
sjøområdet som tilhører kommunene innenfor grunnlinjen, med unntak av hovedled og biled. 
For mange kommuner med mindre havner, der dagens havnedistrikt bare omfatter et lite 
sjøareal kommunen faktisk makter å ta ansvar for, vil denne bestemmelsen medføre 
betydelige problemer.  
 
Ved en ny lovs ikrafttredelse får også disse kommuner et lovpålagt ansvar for kommunens 
sjøområder innenfor grunnlinjene. Dette ansvaret kan være svært omfattende, og krever 
personal med særlig maritim sakkunnskap. For de mindre kommunene vil denne 
ansvarsforskyvningen fra stat til kommune medføre betydelige økonomiske og 
personellmessige problemer, selv om staten beholder det finansielle ansvaret for hovedledene 
og biledene.  
 
For små kommuner vil det være vanskelig å få ansatt personer med den maritime 
spesialkunnskap som behøves for at kommunen skal kunne påta seg ansvaret for farvannene i 
de nye, større og automatisk fastsatte havnedistriktene. For slike kommuner vil det i tillegg bli 
tale om økonomiske uttellinger kommunen vanskelig kan klare dersom man ikke klarer å få 
inn dekning for disse økonomiske uttellinger gjennom det man i lovforslaget har 
benevnt ”farledsgebyr”. I mange tilfeller vil det være problemer forbundet med å få inn disse 
gebyrene. 
 

Konklusjon: 
Vi tror den betydelige forskyvning av ansvar fra staten til mange mindre kommuner 
som foreslås, vil gi minsket sikkerhet i sjøtrafikken langs kysten på steder der staten 
ikke har ansvar for hovedled og biled. Vi mener derfor at man må finne andre 
løsninger eller holde fast på dagens system.   



 

2.4  Anløpsavgift og farledsgebyr. 

Krav på anløpsavgift utløses etter gjeldende regelverk av at havnedistriktsgrensen passeres på 
vei inn til en kai eller ankerplass i havnedistriktet. Kravet er avhengig av at det skjer 
et ”anløp” i lovens forstand, men uavhengig av om man går til offentlig eller privat kaianlegg.  
 
Kostnadsbærer for anløpsavgiften er etter gjeldende regelverk kostnadene havnene har til 
farleden, men regelverket åpner også en adgang til å dekke havnens administrasjonskostnader 
gjennom anløpsavgiften. Tanken er at alle som bruker farvannet i havnedistriktet har nytte av 
at man har en godt fungerende administrasjon i havnen, og at en godt fungerende 
administrasjon bidrar til å opprettholde god fremkommelighet og nødvendig sikkerhet i 
havnedistriktets farvann. De fleste havner bruker anløpsavgiften til også å få dekket store 
deler av havnens administrasjonskostnader. 
 
Anløpsavgiften foreslås erstattet av en kostnadsrelatert farledsgebyr (se lovforslagets § 3-14). 
Det ser ut til at dette gebyret ikke kan oppkreves for å dekke andre administrasjonskostnader 
enn de eventuelle administrasjonskostnader som direkte er knyttet til etablering og 
vedlikehold av navigasjonsveiledning i farleden og utbedring av farleden.  
 
Dette fører til at administrasjonskostnader som i dag kan dekkes gjennom anløpsavgiften ikke 
lenger vil kunne bli dekket av det nye farledsgebyret. Etter dette må havnene innkalkulere 
dekning av disse utgiftene i de priser som tas for bruk av havnens tjenester for øvrig. Da de 
samme kostnadene på denne måten må fordeles på færre betalere, vil ordningen føre til et 
påslag i de priser man tenker seg skal tre i stedet for havneavgiftene. Dette vil føre til høyere 
priser for brukerne av de offentlig eide havneinnretningene og en forskyvning av 
konkurransen mellom offentlige havnefasiliteter og havnefasiliteter private aktører kan tilby i 
havnedistriktet.  
 
For oss ser det også ut til at det er kommunen selv som skal stå for oppkrevingen av 
farledsgebyret, og dette vil være naturlig dersom det er kommunen selv som skal stå for 
utgiftene til å holde farledene i havnedistriktet i orden. I praksis regner vi med at dette blir en 
sak for det kommunale havnevesenet eller de interkommunale havnesamarbeider. 
Formuleringene i den foreslåtte lovteksten er imidlertid her uklare og det ville vært betydelig 
enklere å forstå denne dersom det i loven også var tatt inn klare åpninger for delegasjon.  
 

Konklusjon: 
Vi går imot forslaget om at det skal oppkreves et kostnadsrelatert farledsgebyr uten 
muligheter for å bruke dette farledsgebyret også til dekning av havnenes generelle 



administrasjonskostnader, fordi dette vil øke havnebrukernes kostnader for bruken av 
de offentlige havnefasilitetene. 
 
Vi regner med at det vil være de kommunale og interkommunale havnevesen som får 
inntektene fra farledsgebyret, dersom det skal være de kommunale/interkommunale 
havnevesener som skal ha ansvaret for farledene i havnedistriktene utenom hovedled 
og biled.        

 

2.5 Havneavgiftene – prising av havnenes tjenester. 

2.5.1 Innledning.   

En av de viktigste endringene som er lagt frem i lovforslaget gjelder havneavgiftene. Med 
unntak for det såkalte farledsgebyret foreslås dagens system med kostnadsbaserte 
havneavgifter erstattet med en fri og markedstilpasset prising av havnenes tjenester. Det nye 
systemet vil være basert på konkurransesituasjonen og betalingsviljen hos brukerne.  
  
Denne endring av dagens situasjon reiser spørsmålet om havnenes situasjon er slik at det 
passer/er hensiktsmessig å gå over til å bruke normale markedsmekanismer i prisfastsettelsen 
for havnens tjenester, og hvilken virkning et slik skifte av ”avgiftsregime” vil medføre for 
brukerne. Spørsmålet har havnefaglige sider, men er også et politisk vanskelig spørsmål. 
 
Det er tydelig at departementet ønsker en prising av havnenes tjenester for å oppnå et skjerpet 
konkurranse havnene imellom, og mye tyder på at man tror en relativt fri prising av 
havnetjenestene vil gi sjøtransporten gunstigere betingelser i konkurransen med andre 
transportsektorer. Dette forutsetter at havnene rent faktisk innbyrdes konkurrerer med 
hverandre, noe som faktisk bare er tilfellet for et fåtall havner.  
 

2.5.2 Priskonkurranse mellom havnene gir problemer for noen havner. 

En fri prising med en priskonkurranse mellom visse havner vil nødvendigvis gi økonomiske 
vanskeligheter for noen havner og en mulig avvikling av slike. Dessverre ser det ut til at dette, 
fra departementets side er en tilsiktet utvikling. Vi kan ikke se noen fordeler i dette. Også 
store havner, som for eksempel Oslo Havn er avhengig av at de små havnene finnes og er i 
stand til å utføre sitt arbeid på best mulig måte. Våre havner utgjør et nettverk av 
omlastingsterminaler i mange ulike størrelser og med mange ulike funksjoner. At dette 
nettverket finnes er en nødvendighet for alle havner og for sjøtransporten som helhet. Det er 
en forutsetning for at vi på en mest mulig hensiktsmessig måte kan få brukt vårt kystfarvann, 
både til fiske, godstransporter og fritidsaktiviteter.    



 
En fri, markedstilpasset prising av havnetjenester med en derpå følgende priskonkurranse 
mellom havnene og avvikling av noen havner som ikke vil klare seg i denne konkurransen, vil 
føre til at dette unike nettverk av havneterminaler rives opp, og at mer gods vil måtte fraktes 
på vei kortere eller lengre strekninger. Fordi våre geografiske forhold og bosettingsforholdene 
er som de er i dette landet, vil også en fri og markedstilpasset prising av havnetjenester føre til 
alvorlige problemer for mange mindre, men selvsagt viktige samfunn langs kysten som helt ut 
er avhengige av sin havnevirksomhet. 
 

2.5.3 Havnebrukernes kostnader.  

Det er sannsynlig at en fri og markedstilpasset prisdannelse for havnetjenester nok i en tid vil 
kunne gi billigere havnetjenester noen steder i landet for noen brukere. Vi tror imidlertid at en 
slik prising av havnetjenestene på sikt vil øke havnebrukernes utgifter. Det er i alle fall ikke 
noe i det fremlagte lovforslaget som tilsier at en markedstilpasset prising av havnetjenestene 
vil bidra til å gjøre havnetjenester billigere, og sjøtransporten dermed mer attraktiv for 
brukerne. Tvert imot skal dagens havneavgifter være fastsatt slik at havnene skal drives ved 
hjelp av en brukerbetalt selvfinansiering, uten at det skal genereres profitt for eierne. I dette 
systemet er også kryssubsidiering i prinsippet forbudt. Norske offentlige havner er i våre 
dager svært bevisste når det gjelder utgiftene, og det investeres bare rent unntaksvis i 
unødvendig infrastruktur. En markedstilpasset prising av havnenes tjenester vil vanskelig 
kunne gi lavere priser for brukerne enn dette systemet gir, dersom man samtidig skal 
opprettholde en god standard og en tilstrekkelig sikkerhet brukerne etterspør.  
 

2.5.4 Forhandlinger om priser.  

Etter gjeldende rett er de offentlige havneavgiftene ikke gjenstand for forhandlinger. Det kan 
imidlertid gis kostnadsmessig begrunnede rabatter. Når det imidlertid gjelder de såkalte 
vederlagene som grunner seg på rent privatrettslige forhold, vil avtaler oftest være resultatet 
av forhandlinger mellom havnen og brukere.  
 
Ved en overgang til en markedsmessig prising av alle havnenes tjenester vil havnene oppleve 
et betydelig press fra visse store brukere for å inngå i forhandlinger om priser. Ofte kan det da 
bli tale om priser som vil ligge under kostnadene havnene har for å tilby den service det er 
tale om, og for å kunne opprettholde en viss ønsket standard. Det vil med andre ord lett kunne 
bli tale om priser som ikke dekker havnenes selvkost. Dette vil i sin tur nødvendigvis gå ut 
over brukere som ikke har like gode ”forhandlingskort” å presse med i prisforhandlinger. Vi 
mener at dette er en uønsket utvikling, og at man vinner både i tillit og standard på å behandle 
alle havnebrukere likt, ut fra de like premisser. 



 

2.5.5 Sammenhengen mellom havneavgiftssystemet og havnekassens særstilling.  
I dag er den offentlige havnevirksomheten selvfinansiert gjennom brukerbetaling. Brukerne 
betaler de kostnader havnen har for yte den service som etterspørres, og det er meningen at 
ingen brukere/brukergrupper skal betale for andres bruk av havnens fasiliteter. Dette gir i 
utgangspunktet en likebehandling av brukerne og en åpenhet omkring betalingen av 
havneavgiftene både havneeiere og havnebrukere har nytte av. Ved et slikt ”transparent” og 
åpent system har man mulighet til å kontrollere at det finner sted en likebehandling og man 
kan se hva innbetalte havneavgifter brukes til. Dette gir havnene tillid hos brukerne.  
 
Systemet henger nøye sammen med den særstillingen havnekassen og havnekassens aktiva 
har i den kommunale forvaltningen, og fungerer som en begrunnelse for de særlige regler som 
gjelder for forvaltning og bruk av havnekassens aktiva. Vi mener at havnekassen og 
havnekassens aktiva fortsatt må ha den særstillingen disse aktiva har i dag. En prising av 
havnens tjenester ut fra rene markedsmessige hensyn vil undergrave begrunnelsen for den 
spesielle stillingen havnekassens aktiva har hatt meget lenge, og som fortsatt gjelder.  
 

2.5.6 Havneavgiftenes særlige beskyttelse. 

Dersom man går over til en markedsprising av alle havnens tjenester vil den særlige 
beskyttelsen krav på offentligrettslige havneavgifter har i loven, bli borte. Ved manglende 
betaling vil dette føre til problemer for havnene til å inndrive betaling fra havnebrukere. Vi 
tror at den særlige stilling havneavgiftene har i loven i dag som offentligrettslige avgifter 
virker positivt på betalingsviljen, og mener det vil være uheldig om denne særstillingen for 
denne delen av havnenes inntekter ble borte.  
  

Konklusjon: 
Vi er imot at det nå gjeldende systemet med kostnadsbaserte havneavgifter, 
brukerbetalt selvfinansiering og et forbud mot kryssubsidiering byttes ut med en fri 
markedsprising av havnenes tjenester. Vi mener at en fri markedsprising av 
havnetjenester vil føre til vanskeligheter for sjøtransporten og problemer for mange 
lokalsamfunn som er avhengig av sine havner. 
 
Vi tror at noen store og tunge havnebrukere vil utnytte sin sterke posisjon i et 
utilbørlig press mot havnene ved prisforhandlinger og oppnå fordeler andre brukere 
vil måtte betale for. En markedsprising av havnenes tjenester fører til at 
havnebrukerne blir behandlet forskjellig. En markedsprising av havnens tjenester 
vil dessuten føre til mindre åpenhet om havnenes økonomi, og mindre tillid hos 



havnebrukerne. 
 
Vi mener at en markedsprising av havnens tjenester på sikt vil måtte føre til større 
kostnader for et flertall av brukerne. Vi mener at dagens avgiftssystem fungerer som 
en god begrunnelse for havnekassens særstilling. Denne særstilling må beholdes, og 
det vil derfor være galt å gå over til en markedsmessig prising av havnens tjenester. 
Det nå gjeldende havneavgiftssystemet bør i hovedsak beholdes slik det er i dag.  

 
 

3 Organiseringen av havnevirksomhet – særlig om aksjeselskap. 

3.1 Innledning. 
Tydeligvis ønsker departementet en kommersialisering av havnevirksomheten, blant annet for 
å kunne tiltrekke privat investeringskapital og gi det departementet tror vil være et insitament 
for havneeierne (kommunene) til å satse sterkere på den offentlige havnevirksomheten.  
 
Moderne offentlig havnevirksomhet er en servicetjeneste der havnebrukerne og de krav som 
stilles av disse, må være i fokus. I dag er havnene i stor grad privatisert, i den forstand at selve 
godshåndteringen i havnen for det meste ivaretas av private firmaer, mens det offentlige 
havnevesenets oppgave innskrenker seg hovedsakelig til å stille infrastruktur til rådighet. Det 
er ikke behov for ytterligere privatisering av havnevirksomheten, og dette er ganske sikkert 
heller ikke noe ønske fra brukerne, som i dagens system er sikret lave havneavgifter og 
likebehandling så lenge det er et offentlig havnevesen som stiller infrastrukturen til rådighet.   
 
Det er høyst tvilsomt om en kommersialisering av den type og i den form departementet 
tydeligvis tenker seg, vil føre til at havnene blir interessante for private investorer ut over den 
virksomheten private interesser i dag driver i havnene. Havnevirksomhet må drives i et 
langsiktig perspektiv, mens problemene med å få balansert de kommunale budsjettene i våre 
dager har en svært akutt karakter. Vi tror derfor heller ikke at kommersialiseringen det legges 
opp til vil føre til at de kommunale havneeiere kommer til å satse sterkere på sin 
havnevirksomhet, på en måte som kommer sjøtransporten og havnebrukerne til gode. 
 

3.2  Skillet mellom offentlig myndighetsutøvelse og forretningsvirksomhet.     
I de høringsdokumentene departementet har utarbeidet finnes en drøftelse av hva i 
havnevirksomheten som skal anses for å være utøvelse av offentlig myndighet og hva som 
skal anses for å være forretningsvirksomhet. Norsk rett tillater normalt ikke at private 
selskaper gis rett til å utøve offentlig myndighet, og den nevnte drøftelsen gjennomføres 



tydeligvis fordi man ønsker å se hvilke funksjoner i dagens havnedrift som kan overføres til 
private selskaper.  
 
Vi synes denne drøftelsen er unødvendig og kunstig, da den offentlige myndighetsutøvelsen 
egentlig gjennomsyrer det meste av det de offentlige havnemyndigheter tar seg av i en 
moderne trafikkhavn. I de fleste deler av virksomheten vil man måtte legge vekt på slike ting 
som likebehandling, rettssikkerhet og forutberegnelighet. De rene driftsoppgaver i form av 
godshåndtering ivaretas for en stor del allerede av private aktører i havnen.  
 

3.3  Særlig om bruk av aksjeselskapsmodellen. 
Når man skal velge organisasjonsmodell for en virksomhet bør det avgjørende være hva man 
ønsker å oppnå i den organisasjonen som etableres. I det fremlagte lovforslaget har man valgt 
å betone aksjeselskapsformen som en organisasjonsmodell kommunene kan velge for den 
rene driften av havnene. Aksjeselskapsmodellen bør imidlertid bare velges når man ønsker å 
ta ut profitt i form av et utbytte fra selskapet eller også at man ønsker å begrense sitt ansvar til 
den aksjekapital som satses. Begge deler bør være uaktuelt i en offentlige havneforvaltning. 
 
For øvrig vil denne organisasjonsmodellen i havnevirksomheten reise spørsmålet om hvem 
selskapets styre arbeider for. I et vanlig aksjeselskap vil styret normalt arbeide for at eierne får 
et størst mulig utbytte, mens et havnestyre bør ha fokus på det å tjene havnebrukerne på best 
mulig måte. Bare av denne grunn bør man ikke bruke aksjeselskapsmodellen i norske 
offentlige havners organisering. 
 
Det man særlig trekker frem i høringsdokumentene til forslaget om en ny havnelov er 
muligheter for å organisere særlige operatørselskaper som aksjeselskaper. Mot bakgrunn av 
den privatisering av operative funksjoner i havnene som allerede er foretatt svært mange 
steder, er dette en problemstilling som ikke er aktuell. Innenfor rammene av gjeldende 
lovgivning har havnene allerede i dag kommet frem til de løsninger som passer best i det 
enkelte tilfellet, og noen ytterligere tilskyndelse til å gjøre bruk av aksjeselskapsmodellen for 
å opprette operatørselskaper som aksjeselskap er ikke nødvendig. I tillegg kommer at bruken 
av aksjeselskapsformen i havnevirksomheten vil gi en øket kommersialisering av havnedriften 
som verken vil føre til en bedre eller billigere havnedrift.      
 

Konklusjon: 
Vi går mot den kommersialiseringen av havnevirksomheten det nye lovforslaget legger 
opp til. En slik kommersialisering vil ikke gi havnebrukerne en bedre eller rimeligere 
havnevirksomhet. Svært mye av det moderne havneforvaltninger arbeider med i dag 
har et islett av offentlig myndighetsutøvelse, og det har ingen hensikt i denne 



forbindelse å skille den offentlige myndighetsutøvelsen fra den forretningsmessige 
driften av havnen. Aksjeselskapsmodellen passer ikke for å organisere moderne 
havnevirksomhet.  
 
 

4 Særlige problemstillinger - havnekassen og eierskap. 

4.1  Departementets utgangspunkt. 

I sitt høringsbrev ber departementets spesielt om høringsinstansenes innspill til følgende to 
punkter: 
 

• Hvorvidt havnen bør ha en egen økonomi (havnekasse) atskilt fra kommunenes 
øvrige økonomi slik som etter gjeldende lov, eller om kommunen bør kunne 
organisere havnen som annen kommunal virksomhet.  

 
• Hvorvidt det skal gjelde en begrensning som innebærer at selskap som er etablert 

med midler fra havnekassen, kun skal kunne ha offentlige eiere. 
  
I departementets høringsbrev heter det videre: 
 

”Selv om lovforslaget skisserer bestemmelser for overnevnte problemstillinger, 
understrekes det at departementet ikke har konkludert, og at høringsinnspillene vil 
inngå i en egen gjennomgang av disse spørsmålene. Lovforslaget og 
høringsdokumentet må således leses med det forbehold at lovforslaget foreløpig står 
åpent på disse punktene.” 
 

4.2 Nærmere om havnekassens stilling. 

Departementet skisserer selv ulike løsninger når det gjelder havnekassens stilling etter en ny 
havnelov, alt fra en havnekasse og en havneøkonomi som fullt og helt er en del av 
eierkommunens vanlige økonomi, til den relativt strenge beskyttelsen av havnekassen og 
havnekassens midler som gjelder etter dagens lovgivning. Uten egentlig å ha trukket noen 
konklusjoner har departementet i lovforslaget skrevet inn en mellomløsning som skal gi 
muligheter for eierkommuner, i visse tilfeller og under visse betingelser, å ta ut utbytte fra 
havnekassene til annet enn havneformål. 
 
Om en av hensiktene med en ny lovgivning er å gi gode betingelser til havnebrukerne ved å 
gjøre havnene bedre og billigere, og dermed oppnå den til stadighet uttalte målsetningen om å 



få mer av transportarbeidet overført til sjøtransporten, er departementets diskusjon om disse 
spørsmål uforståelig. Selv om departementet i sitt forslag til ny lovgivning riktignok ikke har 
konkludert på dette punkt er det betenkelig at man velger å skrive inn en mellomløsning i den 
fremlagte lovteksten. 
 
I flere hundre år har norske havneavgifter ikke vært skatt, men betaling for bruken av havnens 
infrastruktur og tjenester. Å gi eierkommuner adgang til å ta ut overskudd eller utbytte av 
havnekassene, ville gi de samme kommuner en beskatningsmyndighet som går langt ut over 
de egne kommunegrensene. De som i dag betaler havneavgifter har ingen annen tilknytning til 
den angjeldende kommune enn at de fra tid til annen bruker havnens tjenester.  
 
I sitt høringsbrev sier departementet at man lenge har diskutert hvorvidt man bør opprettholde 
havnekassens særstilling i kommunene. Denne diskusjonen, som har vært ført i lang tid med 
forskjellig styrke, blusset for alvor opp igjen under arbeidet med den nå gjeldende havne- og 
farvannsloven som trådte i kraft 1. januar 1985. Grunnen til at debatten blusset opp igjen 
denne gang var den ”kommunaliseringen” av havnene som ble gjennomført ved loves 
ikrafttredelse. Denne kommunaliseringen kunne ikke ha blitt gjennomført dersom 
havnekassene og havnekassenes aktiva ikke samtidig hadde fått den særstilling og strenge 
beskyttelse som dagens lovgivning gir. Det virker derfor noe historieløst nå å invitere til en 
fornyet debatt om disse forhold.  
 
Vi synes også det er feil å skissere forslag om mellomløsninger i dette spørsmålet. Det er 
åpenbart at en mellomløsning bare blir et steg på veien mot en full opphevelse av 
havnekassens særstilling og beskyttelsen av havnekassens aktiva. Dersom man ved en 
mellomløsning starter oppmykingen av de relativt strenge regler som i dag gjelder for bruken 
av havnekassens midler, har man allerede begynt en total fjerning av en hver beskyttelse av 
havnekassens aktiva til fordel for nødvendige havneformål. En delvis oppmykning av de nå 
gjeldende, strenge bestemmelsene på dette området, vil i løpet av relativt kort tid føre til nye 
krav om et totalt herredømme over havnekassens aktiva fra eierkommuner.  
 
Gir man først kommunene som havneeiere adgang til å ta ut overskudd fra havnekassene vil 
dette ganske raskt føre til krav fra kommunene om bestemte driftsmessige overskudd for 
havnevirksomheten. Slike krav vil ha grunnlag i ønsket om å ta ut et utbytte for å betale for 
kommunale tjenester som ikke har noe å gjøre med havnevirksomheten eller transportsektoren 
i det hele, og vil føre til dyrere havnetjenester for havnebrukerne. I utgangspunktet vil 
betaling av havnens tjenester for å dekke slike krav til driftsmessige overskudd fremtre som 
en kommunal beskatning av transportsektoren på sjøtransporten side. Foruten at dette i mange 
tilfeller vil fremtre som en dobbeltbeskatning, vil det som foran nevnt også bety at man gir 
kommuner en beskattingsmyndighet som går langt ut over kommunegrensene. Man kan med 



full rett spørre seg hvilken interesse en engelsk vareeier eller eier av fartøy har i å betale for 
vedlikeholdet av en skole eller et gamlehjem i en norsk kommune.  
 
Tanken bak forslaget om at man i visse tilfeller og med nærmere bestemte begrensninger skal 
kunne ta ut utbytte i havner som er etablert som aksjeselskaper eller interkommunale 
selskaper, synes å være at departementet har ønsket å gi havneeierne i disse tilfeller et særlig 
insitament for å få til en mest mulig kostnadseffektiv havnedrift. For eierkommunene gir 
havnevirksomheten fordeler ved de langsiktige ringvirkninger havnevirksomheten gir. Ser 
kommunene som havneeiere ikke dette er det tvilsomt om rett til uttak av overskudd fra 
havnekassene vil gi kommunene som havneeiere noen bedre forståelse for 
havnevirksomhetens betydning. 
 

Konklusjon: 
Vi er uenige i at det gjøres endringer i havnekassenes særstilling i den kommunale 
forvaltningen eller at man bestemmer seg for en oppmykning av de regler som 
beskytter havnekassenes aktiva og reserverer bruken av disse for havneformål.  

 

4.3  Privat eierskap i selskap etablert med havnekassen. 

Departementet mener at samarbeid mellom offentlige og private havneinteresser er viktig. De 
offentlige havnene er i dag eiet av kommunene, og private kan for eksempel ikke delta på 
eiersiden, verken i kommunale foretak eller i interkommunale selskap. Private kan imidlertid 
eie deler av areal og innretninger i de offentlige havnene.  
 
Samarbeid mellom havner, både mellom offentlige havner og mellom offentlige og private 
havneinteresser, er viktig for å utvikle et konkurransedyktig og effektivt tilbud til 
sjøtransporten. Samarbeid i forskjellige former kan bidra til en nødvendig godskonsentrasjon 
og restrukturering innenfor havnesektoren, samt løse arealbrukskonflikter i pressområder. 
Havnesamarbeid omfatter alt fra avtaler om informasjonsutveksling og driftsoppgaver til mer 
forpliktende samarbeid med etablering av felles eiendomsselskap og driftsselskap.  
 
Eksisterende regelverk legger ingen begrensninger i forhold til å etablere ulike former for 
samarbeid. Det er etablert en rekke samarbeid om driftsoppgaver, men det er kun et begrenset 
antall eksempler på at private og offentlige havner har dannet felles havneselskap. 
Departementet har i sitt forslag til ny lov lagt til grunn at dette først og fremst skyldes de 
lovfestede økonomireglene for de offentlige havnene (selvfinansieringsprinsippet, de 
kostnadsbaserte avgiftene og begrensningen som gjelder for bruken av havnekassens midler).  
 



Når departementet i det foreliggende utkast til ny havnelov legger opp til å avvikle 
bestemmelsene om havneavgifter, regner man med at enkelte havner vil kunne generere 
overskudd som gjør virksomheten mer attraktiv for private investorer. Med dette aktualiseres 
også problemstillingen knyttet til hvem som skal eie havnene. 
 
Departementet har heller ikke konkludert i dette spørsmålet, men etter det vi kan se legges det 
opp til tre alternativer:  
 

a) Ingen begrensninger på adgangen til eierskapssamarbeid (kommuner og investorer 
velger den selskapsmodell som anses mest hensiktsmessig) 
 

b) Modell hvor selskap som er etablert med havnekassen skal være offentlig heleid (sterk 
styring og beskyttelse av havnens særlige økonomi) 
 

c) Begrensninger for eierskapet til arealene i de offentlige havnene, men åpent for ulike 
former for driftssamarbeid (beskyttede arealselskaper) 

 
I dagens lovgivning, der det i prinsippet ikke er noen begrensninger på adgangen til 
eierskapssamarbeid, har gitt mange havner gode muligheter til vellykkede samarbeider med 
private interesser, uten at man derved har mistet en den offentlige styringen av havnen og 
beskyttelsen av havnens særlige økonomi. Ut fra de erfaringer vi har gir dagens regelverk 
gode muligheter til løsninger som ikke nødvendigvis kan rubriseres under et av de tre 
alternativer departementet angir i sitt lovutkast. 
 
Vi mener man bør beholde et offentlig eierskap for infrastrukturen i havnene, blant annet for å 
sikre tilgjengelighet og likebehandling av havnebrukerne. Vi mener man ikke bør velge 
løsninger som gir muligheter for en privatisering av de i dag offentlig eide havnene. For det 
nasjonale transportnettverket er det viktig å sikre en offentlig styring og kontroll gjennom 
eierskap til havnene, slik at viktig nasjonal transportinfrastruktur utvikles i tråd med 
samfunnets behov, og ikke omdisponeres ut fra motiver om kortsiktig økonomisk gevinst.  
 
Offentlig eierskap vil sørge for en allmenn og ikke-diskriminerende tilgang til havnetjenester. 
I forbindelse med utøvelse av myndighetsoppgaver i havnene, må det trygt kunne anses å 
være en fordel at infrastrukturen eies av det offentlige. Offentlig eierskap vil også bedre 
ivareta kommunale og fylkeskommunale hensyn, og prioritere disposisjoner som ivaretar 
langsiktige og overordnede transportbehov. Situasjonen i dag viser at ønsket om offentlig eide 
havner ikke nødvendigvis står i motstrid til ønske om et samarbeid med private 
havneinteresser.  
 



Konklusjon: 
Vi er uenige i at man går over til en markedsmessig prising av havnetjenestene og vi 
er uenige i at man avskaffer eller gjør oppmykninger i de bestemmelser som gjelder 
havnekassens særstilling i den kommunale forvaltningen og reserveringen av 
havnekassens aktiva for havneformål. Dersom man beholder disse ordninger slik de 
er fastsatt i dagens lovgivning, ser vi heller ingen grunn til at det skal foretas noen 
endringer i de bestemmelser som gjelder organiseringen av eierskapet i havnene.  

 
 

5 Konklusjonene samlet. 
 

1. Det må gjennomføres en ny høring av lovforslaget etter at departementet har 
konkludert på de punkter man nå har valgt ikke å konkludere. Ved denne høringen 
må det gis en redegjørelse for lovforslagets forskriftshjemler og hvordan 
departementet tenker å bruke disse, slik at høringsinstansene kan danne seg et bilde 
av rettstilstanden etter at en ny lov eventuelt er trådt i kraft. 

 
2. Vi mener at forskningsrapporten departementet har brukt som faglig grunnlag for 

flere av sine mest sentrale forslag er utdatert og feil. Bruken av rapporten har gitt 
departementet et feilaktig utgangspunkt for flere av de mest sentrale bestemmelsene 
som foreslås i det utsendte lovforslaget. 
  
Vi mener norske havneavgifter er lave og havnene er effektive og fleksible. Vi er 
klar over at det alltid vil finnes rom for forbedringer, men har ingen tro på at det 
fremlagte lovforslaget vil bidra til forbedringer for havnebrukerne. 
 
Vi trenger ingen nye lovregler om samarbeid mellom offentlige og private 
havneinteresser. Slik samarbeid kan etableres etter dagens bestemmelser og blir 
også etablert der man finner dette hensiktsmessig. 

 
3. Vi mener at det bør være Regjeringen i Nasjonal Transportplan som står for den 

endelige utpekingen av nasjonale havner. 
 
Før man kan ta standpunkt til den foreslåtte særbestemmelsen for nasjonale havner 
i § 7-2 burde vi få vite hvordan departementet har tenkt å utøve sin rolle som 
overordnet havnemyndighet i henhold til bestemmelsen.  

 



4. Vi mener at departementet må gjennomgå de definisjoner som er inntatt i 
lovforslagets § 1-4 med sikte på å skape en større klarhet. Man bør her også 
eventuelt gi en skikkelig definisjon på begrepet ”havnekapitalen”.   

 
5. Vi tror den betydelige forskyvning av ansvar fra staten til mange mindre kommuner 

som foreslås, vil gi minsket sikkerhet i sjøtrafikken langs kysten på steder der staten 
ikke har ansvar for hovedled og biled. Vi mener derfor at man må finne andre 
løsninger eller holde fast på dagens system.   

 
6. Vi går imot forslaget om at det skal oppkreves et kostnadsrelatert farledsgebyr uten 

muligheter for å bruke dette farledsgebyret også til dekning av havnenes generelle 
administrasjonskostnader, fordi dette vil øke havnebrukernes kostnader for bruken 
av de offentlige havnefasilitetene. 
 
Vi regner med at det vil være de kommunale og interkommunale havnevesen som 
får inntektene fra farledsgebyret, dersom det skal være de 
kommunale/interkommunale havnevesener som skal ha ansvaret for farledene i 
havnedistriktene utenom hovedled og biled.        

 
7. Vi er imot at det nå gjeldende systemet med kostnadsbaserte havneavgifter, 

brukerbetalt selvfinansiering og et forbud mot kryssubsidiering byttes ut med en fri 
markedsprising av havnenes tjenester. Vi mener at en fri markedsprising av 
havnetjenester vil føre til vanskeligheter for sjøtransporten og problemer for mange 
lokalsamfunn som er avhengig av sine havner. 
 
Vi tror at noen store og tunge havnebrukere vil utnytte sin sterke posisjon i et 
utilbørlig press mot havnene ved prisforhandlinger og oppnå fordeler andre brukere 
vil måtte betale for. En markedsprising av havnenes tjenester fører til at 
havnebrukerne blir behandlet forskjellig. En markedsprising av havnens tjenester 
vil dessuten føre til mindre åpenhet om havnenes økonomi, og mindre tillid hos 
havnebrukerne. 
 
Vi mener at en markedsprising av havnens tjenester på sikt vil måtte føre til større 
kostnader for et flertall av brukerne. Vi mener at dagens avgiftssystem fungerer som 
en god begrunnelse for havnekassens særstilling. Denne særstilling må beholdes, og 
det vil derfor være galt å gå over til en markedsmessig prising av havnens tjenester. 
Det nå gjeldende havneavgiftssystemet bør i hovedsak beholdes slik det er i dag.  

 



8. Vi går mot den kommersialiseringen av havnevirksomheten det nye lovforslaget 
legger opp til. En slik kommersialisering vil ikke gi havnebrukerne en bedre eller 
rimeligere havnevirksomhet. Svært mye av det moderne havneforvaltninger arbeider 
med i dag har et islett av offentlig myndighetsutøvelse, og det har ingen hensikt i 
denne forbindelse å skille den offentlige myndighetsutøvelsen fra den 
forretningsmessige driften av havnen. Aksjeselskapsmodellen passer ikke for å 
organisere moderne havnevirksomhet.  

 
9. Vi er uenige i at det gjøres endringer i havnekassenes særstilling i den kommunale 

forvaltningen eller at man bestemmer seg for en oppmykning av de regler som 
beskytter havnekassenes aktiva og reserverer bruken av disse for havneformål.  

 
10. Vi er uenige i at man går over til en markedsmessig prising av havnetjenestene og vi 

er uenige i at man avskaffer eller gjør oppmykninger i de bestemmelser som gjelder 
havnekassens særstilling i den kommunale forvaltningen og reserveringen av 
havnekassens aktiva for havneformål. Dersom man beholder disse ordninger slik de 
er fastsatt i dagens lovgivning, ser vi heller ingen grunn til at det skal foretas noen 
endringer i de bestemmelser som gjelder organiseringen av eierskapet i havnene.  

 
 


