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"Forslag til revidert Lov om havner og farvann" - Fylkestingets behandling

Det vises til Deres invitasjon til å gi innspill til Fylkestingets behandling av ovennevnte
lovrevisjon i brev av 19. februar 2007, ref. 04/1263-7.

Høringsnotatet er på 246 sider og meget omfattende, og en saksbehandlingstid på 2 uker vil
derfor bli meget overfladisk. De fleste havner i Norge er medlemmer av Norsk Havneforbund
eller Norsk Havneforening, og disse organisasjonene har gått sammen og vil gi en fyldig
uttalelse innen høringsfristens utløp 2. april 2007. Denne uttalelsen vil gis på vegne av norske
havner, og vil være representativ for alle kommuner og fylkeskommuner i landet.

Som representant for et forholdsvis ny-etablert havneforetak (2004) har Lenvik havn KF ikke
samme problematikken rundt havnekassen og gjeldene lovverk som de havner som ble
etablert mens staten ennå var eier av norske havner (før 1985). Men vi ser at spørsmålene
rundt havnekassen kan føre til stort sprik i meninger om fremtidig organisering av norske
havner.
Dersom lovendringens hovedmål, som er større andel av transport til sjø, skal kunne
oppfylles, må etter vårt syn havnene organiseres som ordinære rent kommunale foretak (eller
annen selskapsform heleid av kommunen) som primært skal ivareta havnenes infrastruktur.
En eierstruktur til havnene med blandede private og offentlige interesser vil fordre klare
avgrensinger i virksomhet, tjenester og forretningsdrift. Det vil bli behov for omhyggelige
grenseoppganger mellom offentlig og privat virksomhet.

Grunnprinsippet i nå gjeldende havnelov om at havnene (infrastruktur-delen) skal være
selvfinansierende må bygges videre i ny lovtekst, jfr. VAR-området i kommunene.

For øvrig vil vi henvise  til organisasjonenes høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

Arve Cruickshank
Havnesjef

Gjenpart: Lenvik kommune, Ordfører, Rådmann, Plan- og utviklingsenheten.

Finnsnes den 1. mars 2007.
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