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Høring angående endring av forskrifter i forbindelse med ny havne- og 

farvannslov 
 

Innledning 

Som følge av ny havne- og farvannslov (LOV-2019-06-21-70) med tilhørende 

farvannsavgiftforskrift (FOR-2010-12-20-1762), som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund 

Havn erstatte følgende to forskrifter: 

- Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i 

kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio 

- Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS 

 

I all hovedsak videreføres gjeldende praksis i de nye lokale forskriftene, endringene er i så måte 

kun å betrakte som «tekniske justeringer» som følge av nytt overordnet regelverk. Felles for 

forskriftene, er at satsen for beregning av farvannsavgift og satsen for saksbehandlingsgebyr er 

tatt ut av selve forskriften, og inn i havnens prisliste. Bakgrunnen for dette, er at satsene skal 

justeres i henhold til selvkost. 

 

Angående forskrift om farvannsavgift 

I henhold til havne- og farvannsloven § 36 kan kommunen i forskrift bestemme at det skal 

betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i 

kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsettes rabattordninger. Karmsund Havns 

eierkommuner har delegert myndighet til Karmsund Havn etter havne- og farvannsloven, og 

forskriften vedtas endelig i Havnerådet. 

 

I forslaget til ny forskrift om farvannsavgift er følgende endret:   

- § 1: For å bedre oversikten er det satt inn kart over havnedistriktet 

- § 2: Ankring er tatt med i ny forskrift som et ordinært anløp, dette gjenspeiler dagens 

praktisering. Videre er unntakene harmonisert med ny farvannsavgiftsforskrift 

- § 3: Satsen for beregning av farvannsavgift er tatt ut av ny forskrift, paragrafen viser kun 

til den til enhver tid gjeldende prisliste 

- § 4: Kun språklige justeringer, innhold i eksisterende forskrift videreføres   

- § 5: Opplysninger i flere paragrafer i eksisterende forskrift samlet i ny paragraf 
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- § 6: Kun språklige justeringer, innhold i eksisterende forskrift videreføres  

- § 7: Kun språklige justeringer, innhold i eksisterende forskrift videreføres  

- § 8: Ny ikrafttredelsesdato     

 

 

Angående forskrift om saksbehandlingsgebyr  

I henhold til havne- og farvannsloven § 33 kan kommunestyret selv gi forskrift om gebyr for 

kommunens behandling av søknad om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av havne- 

og farvannsloven. Gebyret skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for 

behandling av klage over vedtak. Selv om Karmsund Havns eierkommuner har delegert 

myndighet etter havne- og farvannsloven til Karmsund Havn, fremgår det av § 33 at det kun er 

«kommunestyret selv» som kan gi forskrift om gebyr. Forskriften må derfor endelig vedtas i 

Karmsund Havn IKS sine eierkommuner.  

 

I forslaget til ny forskrift om saksbehandlingen er følgende endret: 

- § 1: Lovhenvisning er endret 

- § 2: Lovhenvisning er endret. Satsen for saksbehandlingsgebyr er tatt ut av ny forskrift, 

paragrafen viser kun til den til enhver tid gjeldende prisliste. Det er presisert at avslag på 

søknad ikke gir rett til fritak fra saksbehandlingsgebyr 

- § 3: Ny ikrafttredelsesdato 

 

Høringsfrist 

Ettersom det kun er foretatt mindre justeringer i de nye forskriftene har Karmsund Havn valgt å 

sette en kortere høringsfrist enn det som er normalt. Høringsfristen setter derfor til  

25. november 2020, høringsinnspill sendes til postmottak@karmsund-havn.no   

 

 

Med hilsen 

 

Geirmund Eikje 
Maritim direktør 

 

 

    Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Eksisterende forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper 

havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio 

2. Eksisterende forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale 

havnevesen IKS   

3. Forslag til ny forskrift om innkreving av farvannsavgift etter lov om havner og farvann, 

Karmsund Havn IKS 

4. Forslag til ny forskrift om saksbehandling etter lov om havner og farvann, Karmsund 

Havn IKS 
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