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Høringsutkast - Forslag til revidert lov om havner og farvann

Sjømannsforeningenes Landsforbund (SLF) er en landsomfattende organisasjon med 17
medlemsforeninger. I SLFs vedtekter heter det bl. a. at Landsforbundet skal ivareta sjøfartens
og sjømannsstandens almene interesser.

SL F er gjort kjent med Det kgl fiskeri- og kystdepartements høringsutkast - Forslag til
revidert lov om havner og farvann. SLF ønsker å gi noen kommentarer:

• SLF vil gjerne påpeke det omfattende arbeid departementet har gjort med det reviderte
lovforslaget.

• § 2-1 Ansvar og myndighet . SLF er betenkt på å overføre ansvaret for
navigasjonsinstallasjoner til kommunene utenfor hovedleder og biled (selv om det i
lovteksten står at en kommune har myndighet innenfor sitt område. Kommunene har ikke,
og vil trolig heller ikke få kompetanse eller kapasitet innenfor dette fagområdet. Det hele
og fulle ansvaret knyttet til navigasjonsinstallasjoner må ligge til Kystverket for å trygge
sikkerheten på kysten.

• § 2-4 Rådet for kystsikkerhet og beredskap . Det kan det virke som om dette rådet har
fått en overordnet funksjon. Det er viktig at dette rådet bør virke i den løpende
saksbehandlingen, men ikke ha en rådgivende rolle i forbindelse med aksjoner  som statens
fagetat har ansvaret for. Dette betyr at rådet ikke skal sammenkalles i selve aksjonsfasen.

• § 4-1 Tillatelse til bygging og andre tiltak . Det er her viktig å skille mellom de
forskjellige tiltakene i sjøen som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten, som
bl.a. fortøyningsinstallasjoner, fortøyningsbøyer m.m. Enkeltbøyer eller flere bøyer
(bøyehavn) er et økende problem og kan ha konsekvenser for fremkommeligheten.

• §  7-2 Nasjonale havner . Det er ikke nok at departementet utpeker nasjonale havner.
Dette må følges opp med føringer og rammebetingelser for en forsvarlig drift av disse
havnene. Enkelte steder er det en gryende misnøye med havnevirksomhet innen byens
grenser.
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• § 7-4 Havnekapitalen . Det er meget viktig at Havnekapitalen (Havnekassa) forblir i
havnens eie. Det nåværende prinsipp må vedvare. Havnekapitalens midler skal gå til å
rette til lette forholdene for vanlig skipstrafikk.
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