
Vedlegg 10 

Forskrift om ankomst- og avgangsmelding og om adgang til fartøy, anlegg og 

innretninger 

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den….. med hjemmel i lov av 17. april 2009 om havner og farvann § 

22 

 

§ 1. (ankomst- og avgangsmelding for fartøyer)  

       Fører av fartøy som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal om mulig minst 24 

timer før ankomst rapportere til havneadministrasjonen i overensstemmelse med vedlegg 

1, med unntak for de opplysninger som kreves i punktene 11 og 18-23 i vedlegget. I 

lasteerklæringen skal det oppgis lastens art og totale mengde samt art, vekt og antall av 

lasteenheter som skal losses eller lastes i havnen.  

       Dersom sjøreisen er kortere enn 24 timer, skal ankomstmelding gis senest ved avgang 

fra siste havn.  

       Fører av norsk fiske- eller fangstfartøy med største lengde over 20 meter kan gi 

ankomstmelding senere enn 24 timer før ankomst, dersom ankomststed og ankomsttid 

ikke er klarlagt.  

       Føreren skal også melde fra om endringer i beregnet ankomsttid.  

       Fører av fartøy som er pliktig til å gi ankomstmelding skal også gi avgangsmelding i 

overensstemmelse med vedlegg 1.  

       Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder ikke for orlogsfartøyer, fritidsbåter og 

norske fiske- og fangstfartøyer med største lengde under 20 meter, fartøyer som går i 

regelmessig rute, og fartøyer som kun trafikkerer innenfor kommunens sjøområde. Fører 

av slike fartøyer som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal likevel om mulig 

minst 24 timer før ankomst gi melding til havneadministrasjonen om beregnet ankomsttid 

(ETA) og skal også melde avgang. For orlogsfartøyer skal i tillegg oppgis navn og 

kjennetegn. Førere av øvrige slike fartøyer har likevel plikt til å gi melding og opplysninger 

dersom havneadministrasjonen bestemmer det.  

       Havneadministrasjonen kan samtykke i at også andre enn de fartøyer som er nevnt i 

foregående ledd, kan unnlate å gi ankomstmelding eller opplysninger, eller at 

opplysningene kan gis på et senere tidspunkt.  

       Havneadministrasjonen skal holdes underrettet om ruteplanene til rutegående fartøy.  

       Kommunestyret kan bestemme at denne paragraf bare skal gjelde ved anløp av havn i 

deler av kommunens sjøområde.  



§ 2. (adgang til fartøy, anlegg og innretninger for statlige og kommunale tjenestemenn)  

       Tjenestemenn i Kystverket og kommunal havneadministrasjon har under utførelse av 

sin tjeneste uhindret adgang til fartøy, anlegg og innretninger.  

§ 3. (ikrafttredelse)  

       Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.  

       Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 1988 nr. 1211 om ankomst- og 

avgangsmelding og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger. 

Vedlegg 1 (IMOs allmenne deklarasjon) 

Annex 1 (IMO General Declaration) 

 

 



 


