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Lov 17.4.2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådte i kraft
1.1.2010. I kjølvannet av den nye loven ble det utarbeidet en rekke nye forskrifter. Tre av
disse trer nå i kraft fra 1.1.2012.

• Forskrift 20.12.2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av
anløpsavgift

• Forskrift 20.12.2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og
farvann

• Forskrift 20.12.2010 nr. 1761 om publisering av opplysninger som kan være av
betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn

Dersom kommunene ønsker å innføre anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr, skal dette
fastsettes i lokale forskrifter.

Myndigheten til å fastsette forskriftene er lagt til kommunen. Kommunen kan delegere sin
myndighet så lenge dette er i samsvar med kommuneloven og alminnelig forvaltningsrett. I
havne- og farvannsloven § 10 er det slått fast at myndigheten kan delegeres til
interkommunalt samarbeid, og til selskaper etablert i henhold til lov om interkommunale
selskaper.

På Kystverkets internettsider finnes nyttig informasjon til hjelp i forskriftsarbeidet.
Veiledning til havne- og farvannsloven er oppdatert når det gjelder anløpsavgift og
saksbehandlingsgebyr. På vår hjemmeside finnes også link til aktuelt regelverk og andre
hjelpemidler. Vi anbefaler bruk av Justisdepartementets veileder "forskriftsarbeid for
kommuner" i forskriftsarbeidet.

Anløpsavgift
Fra 31.12.2011 avsluttes overgangsordningen for kommuner som hadde havnedistrikt og
tok havneavgifter etter havne- og farvannsloven av 1984. Havne- og farvannsloven av
2009 har innført et nytt regime for avgifter og vederlag. Kostnadene kommunene har til
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havnedrift og til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøömråde, skal
dekkes gjennom vederlag (alminnelig prising) og anløpsavgift.

Reglene om anløpsavgiften følger av havne- og farvannsloven § 25, og forskrift 20.12.2010
nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift, som trer i kraft
1.1.2012.

Anløpsavgiften skal fastsettes av kommunen i lokal forskrift. Kommuner som vil kreve inn
anløpsavgift for påfølgende år bør innføre avgiften med virkning fra 1. januar, jf. forskriften
§ 6.

Nærmere informasjon om fastsettelse av anløpsavgiften finnes i vår veileder til havne-:og
farvannsloven kapittel 16.4.

Saksbehandlingsgebyr
Forskrift 20.12.2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann trer
i kraft 1.1.2012, og er gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven § 6. I henhold til
forskriften kan kommunene i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknader om
tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd.

Nærmere informasjon om fastsettelse av anløpsavgiften finnes i vår veileder til havne- og
farvannsloven kapittel 7.13.

Publiseringsforskrift
Forskrift 20.12.2010 nr. 1761 om publisering av opplysninger som kan være av betydning
for den som bruker eller oppholder seg i havn trer i kraft 1.1.2012. Forskriften stiller krav til
at kommunene skal utarbeide og publisere en samlet oversikt over gjeldende
bestemmelser, pris og andre opplysninger som kan være av betydning for den som bruker
eller oppholder seg i havner kommunen helt eller delvis eier eller driver, samt regler som
gjelder i farvannet for øvrig. Eksempler på slike bestemmelser kan være regler om
fartsbegrensninger i sjø, orden i og bruk av farvann og havner, anløpsavgift og
saksbehandlingsgebyr.

Publisering innebærer at oversikten skal offentliggjøres, og dette kan gjøres i skriftlig form
eller på internett.

Vi ber om at kommunene umiddelbart videresender kopi av dette brevet til sine havner.

Med hilsen

Vigdis Bye Jorunn Fosse Fidjestøl
Avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Mottakerliste

Kopi til: Norsk havneforening, Postboks 1022 Sentrum, 0104 OSLO
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Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
50 Finnøy kommune Rådhuset 4160  FINNØY
51 Fif ar kommune Postboks 83 5418 FITJAR
52 Faler kommune Postboks 54 6961 DALE I SUNNFJORD
53 Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME
54 Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG
55 Flatanger kommune Postboks 24 7771 FLATANGER
56 Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
57 Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ
58 Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND
59 Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA
60 Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD
61 Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK
62 Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA
63 Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN
64 Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA
65 Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN
66 Førde kommune Postboks 338 6801 FØRDE
67 Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN
68 Gaular kommune 6973 SANDE I SUNNFJORD
69 Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR
70 Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA
71 Gemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA
72 Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD
73 Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE
74 Granvin herad kommune Postboks 13 5733 GRANVIN
75 Gratangen kommune Årstein 9470 GRATANGEN
76 Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
77 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK
78 Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
79 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN
80 Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND
81 Hamarø kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY
82 Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST
83 Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG
84 Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID
85 Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD
86 Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
87 Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND
88 Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA
89 Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
90 Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG
91 Herø kommune Kommunehuset 8850 HERØY
92 Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA
93 Kelmeland kommune Vå en 4130 HJELMELAND
94 Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND
95 Hurum kommune Preste årdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA
96 Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALLEN
97 Hyllestad kommune H Ilestad kommunehus 6957 HYLLESTAD
98 Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER
99 Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG
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Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
150 Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID
151 Namsos kommune Postboks 333 sentrum 7801 NAMSOS
152 Narvik kommune 8512 NARVIK
153 Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL
154 Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA
155 Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN
156 Nesseby kommune Postboks 40 9840 VARANGERBOTN
157 Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVAG I ROMSDAL
158 Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVAG
159 Norddal Postboks 144 6211 VALLDAL
160 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
161 Nye Inderøy kommune Vennalivn. 37 7670 INDERØY
162 Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID
163 Nøtterøy kommune Postboks 250 Borgheim 3163 NØTTERØY
164 Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA
165 Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER
166 Os kommune Postboks 84 5202 OS
167 Osterø kommune Rådhuset 5282 LONEVAG
168 Oslo kommune Oslo rådhus 0037 OSLO
169 Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV
170 Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN
171 Radøy kommune Radø vegen 1690 5936 MANGER
172 Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
173 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG
174 Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ANDALSNES
175 Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY
176 Rissa kommune Rådhusveien 113 7100 RISSA
177 Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR
178 Roan kommune 7180 ROAN
179 Rygge kommune Larkollvn. 9 1570 DILLING
180 Rødø kommune Postboks 93 8185 VAGHOLMEN
181 Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
182 Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
183 Råde kommune Postuttak 1640 RADE
184 Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN
185 Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
186 Samnanger kommune Kommunehuset 5650 TYSSE
187 Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES
188 Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I VESTFOLD
189 Sandeford kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD
190 Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES
191 Sandøy kommune Harneshaug 6487  HARØY
192 Sarpsborg kommune Postboks 505 1703 SARPSBORG
193 Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA
194 Sere kommune 6740 SELJE
195 Skaun kommune Rådhuset 7353  BØRSA
196 Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM
197 Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI
198 Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN
199 Sk.ervøy kommune Postboks 145 9189  SKJERVØY
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Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
200 Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE
201 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER
202 Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA
203 Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD
204 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL
205 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE
206 Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA
207 Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE
208 Sortiand kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
209 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER
210 Steigen kommune Leinesford 8283 LEINESFJORD
211 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER
212 Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL
213 Stokke kommune Postboks 124 3161 STOKKE
214 Stord kommune Postboks 304 5402 STORD
215 Stordal kommune Postboks 115 6259 STORDAL
216 Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND
217 Stranda kommune Postboks 264 6201 STRANDA
218 St n kommune Tonnin sgata 4 6783 STRYN
219 Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVAG
220 Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVAG
221 Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA
222 Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL
223 Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO
224 Svelvik kommune Postboks 40 3061 SVELVIK
225 Sykkylven kommune 6230 SYKKYLVEN
226 Søgne kommune Postboks 1051 4682  SØGNE
227 Sømna kommune Vik 8920  SØMNA
228 Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA
229 Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES
230 Tana kommune Rådhusveien 3 9845 TANA
231 Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL
232 Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND
233 Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME
234 Torsken kommune Postboks 27 9379 GRYLLEFJORD
235 Tranøy kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK
236 Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ
237 Trondheim kommune Pb. 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM
238 Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA
239 Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND
240 Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL
241 Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL
242 Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG
243 Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK
244 Ulvik herad kommune Skeiesvegen 3 5730 ULVIK
245 Ullensvang kommune 5780 KINSARVIK
246 Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA
247 Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ
248 Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 16 5722 DALEKVAM
249 Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKABYGD
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KYSTVE  R KET
Hovedkontoret

Se adresseliste

Deres ref.:

Ny forskrift - revidert mal for kommunale ordensforskrifter i havner og farvann

Kystverket sender med dette på høring forslag til ny forskrift om mal for kommunale
ordensforskrifter i medhold av lov 17. april 2009 om havner og farvann (havne- og
farvannsloven) §§ 14 andre ledd og 42 andre ledd. Forskriften vil oppheve gjeldende
mønsterforskrift for kommunale ordensforskrifter av 13. desember 1989.

Høringsfristen er satt til 6. mars 2012.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene bes selv om å vurdere behovet
for å forelegge høringen for underliggende/andre aktuelle organer eller personer.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Valderhaug på e-post
cecilie.valderhaug@kystverket.no, telefon 70 23 10 78.

Høringsbrevet finnes også på www.k stverket.no.

Med hilsen

Per Jan Osdal
Vigdis T.Bye

Assisterende kystdirektør avdelingsdirektør

Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler:
2011/1645-23 Cecilie Valderhaug

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Dato:
06.12.2011
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KYSTVE  R KET

HØRINGSNOTAT

1 Sammendrag

Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å revidere eksisterende mal - i
for ordensforskrifter. Kystverket sender med dette på høring forslag til forskrift om bruk av /
mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvarm'og havner
etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner- og farvann (havne- og farvannSloven) §§ 14
første ledd og 42 første ledd.

Malen vil bli forskriftsfestet og være obligatorisk å bruke for kommuner som ønsker å
fastsette ordensforskrift. Det er valgt en systematikk der den nye malen følger som et
vedlegg til den nye forskriften. Dette innebærer at gjeldende forskrift om kommunale
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner, FOR 2009-12-15 nr. 1547 blir
opphevet.

Kystverket foreslår at dagens system der ordensforskriftene godkjennes av Kystverkets
hovedkontor oppmykes, slik at kommunene kan fastsette slike forskrifter selv så lenge de
kun vedtar bestemmelser som følger av malen. Dersom en kommune ønsker andre
bestemmelser i ordensforskriften, så skal den godkjennes av Kystverkets hovedkontor.
I forslaget er den nye malen vesentlig kortet ned og endret i forhold til dagens mal.
Kystverket tar sikte på at den nye forskriften med ny mal kan tre i kraft enten 1. juli 2012
eller 1. januar 2013, avhengig av omfanget på høringsuttalelser.

Høringsfristen settes til 6. mars 2012

2 Bakgrunn

Eksisterende mønsterforskrift for lokale ordensforskrifter ble fastsatt av Fiskeri- og
kystdepartementet 10. februar 1989. Kommuner med havnedistrikt hadde da hjemmel i
havne- og farvannsloven 1984 § 16 nr. 4 til å fastsette ordensforskrifter for orden i og
bruk av havnen, og om konkurrerende bruk av farvannet i havnedistriktet.
Ordensforskriften gjaldt innenfor hele eller deler av havnedistriktet. Kommunen hadde
myndighet til å vedta og håndheve ordensforskriftene, og Kystverkets hovedkontor skulle
godkjenne forskriftene, jf. § 10 nr. 1.

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2010. Med den nye havne- og
farvannsloven er havnedistriktene opphevet, og alle kystkommuner har nå automatisk
myndighet etter havne- og farvannsloven. Den nye loven gir to hjemler for
ordensforskrifter, §§ 14 og 42, for henholdsvis havn og farvannet for øvrig.
Myndighetsfordelingen mellom kommunen og staten etter ny lov gjør at også staten nå
har fått hjemmel til å fastsette ordensforskrifter for orden i og bruk av farvann. Ny lov, nye
hjemler og utviklingen for øvrig gjør det naturlig å se på malen for
ordensforskrifter på nytt.

For det første er behovet for regulering i havnen et annet; vi har nå for eksempel en helt
annen kommunikasjon mellom havn og brukere enn før. Videre er arbeidsmåter og
teknologi helt annerledes i havnene i dag enn før. Dette gjør at en del forhold som det var
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naturlig å regelfeste før, ikke er like aktuelle i dag. Terminologi og begreper har også
endret seg.

Bestemmelser gitt i og i medhold av håvne- og farvannsloven har også utviklet seg. For
det første er den nye loven et bedre verktøy for kommunene enn den tidligere havne- pg
farvannsloven av 1984. Vi har for eksempel tatt bort flere av ordensforskriftens tidligere
bestemmelser som følge av at lovens kapittel 4 er blitt tydeligere, og nå omfatter en del
forhold som sto i den tidligere ordensforskriftsmalen. Det følger av ot.prp. nr. 75 (2007:
2008), (heretter kalt forarbeidene til loven) at ordensforskriften ikke skal benyttes der
loven kan brukes; med andre ord så har den nye havne- og farvannsloven overtait noe
av ordensforskriftens funksjon.

Det er sagt i forarbeidene til havne- og farvannsloven, i punkt 16.3.4 side 99, at en ny
mal for ordensforskrift må utarbeides med utgangspunkt i et alminnelig prinsipp om fri
ferdsel på sjøen og rett til å anløpe havn. Vi har derfor tatt ut av malen bestemmelser
som kan virke begrensende på prinsippet om fri ferdsel.

Det overordnede prinsippet om havnenes mottaksplikt er nedfelt i havne- og
farvannsloven § 39 første ledd. Retten til fri ferdsel på sjøen er nedfelt i friluftsloven § 6.
Kommunen vil ha plikt til å ha ordensforskrifter som er i samsvar med mottaksplikten, og
for øvrig sørge for at mottaksplikten overholdes. Dette følger klart av forarbeidene til
havne- og farvannsloven.

Videre har regelverk på andre områder endret seg, slik at annet regelverk nå regulerer
noe av det som tidligere sto i ordensforskriftene. Eksempler på dette er bestemmelser
om forurensning, støy, regler i plan- og bygningsloven, arbeidstilsynets regelverk mv.
Videre er det gitt hjemmel til sentrale forskrifter til havne- og farvannsloven, blant annet i
havne- og farvannsloven § 40, andre ledd a)-e), § 41 andre ledd og § 43, som tar sikte
på å regulere en del av havnevirksomheten. Siden dobbeltregulering skal unngås, må
forhold som er regulert andre steder, tas bort fra malen.

En del bestemmelser i eksisterende mønsterforskrift har vi vurdert som unødvendige å ta
inn i den nye malen, fordi de uansett følger av privatrettslige forhold. Vi har også tatt bort
bestemmelser som vil kunne være i strid med innholdet i mottaksplikten/anløpsretten.
Forslaget til ny mal er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Kystverket. Videre har en
referansegruppe bestående av representanter fra tre havner, oppnevnt av KS Bedrift,
Norske havner og Norsk havneforening gitt innspill om hva som bør fjernes, og kommet
med ønske om nye regler.

Det faktum at ordensforskriftene ikke lenger har samme funksjon som før, har reist
spørsmålet om det fremdeles er det samme behovet for mal som tidligere. Kystverkets
erfaringer tilsier at mange kommuner vil ha nytte av en mal, både fordi det sikrer
kvaliteten på bestemmelsene, og fordi det vil være arbeidsbesparende for kommunene.
Ved å pålegge bruk av samme mal vil man oppnå at ordensforskriftene i de forskjellige
kommunene er likt utformet. Dette vil være brukervennlig for de som forholder seg til
ordensforskrifter i flere kommuner. Kystverket har derfor kommet til at kommunale
ordensforskrifter fremdeles skal følge en mal, og at denne skal forskriftsfestes.

3 Samordning av ordensforskriftene

Havne- og farvannsloven har to separate hjemler for regulering av henholdsvis farvann
og havn. Kystverket mener det vil være lite hensiktsmessig og brukervennlig å operere
med flere lokale ordensforskrifter i samme kommune. Forarbeidene til loven forutsetter
også at en slik samordning blir gjort, jf. punkt 16.3.4 side 99. Derfor foreslår vi at
ordensforskrifter for havnen og for farvannet skal samles i én forskrift for hver kommune.
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Referansegruppen har også vært tydelige på at det er behov for
ordensforskrifter som gjelder både for havnen og for farvannet, og at det-mest
hensiktsmessige og brukervennlige vil være at regelsettene er samlet i en felles forskrift.
Som en konsekvens av dette, er malen nå utformet slik at det ikke kan gis ordensforskrift
kun for farvannet, ettersom § 3 som gjelder krav ved opphold i havnene og ved kai vil
komme direkte til anvendelse ved bruk av malen. Kystverket ber særskilt
høringsinstansene vurdere dette og komme med eventuelle merknader til den valgte
løsningen.

4 Godkjenning av ordensforskriftene

I dag er det slik at alle ordensforskrifter og endringer av disse skal godkjennes av
Kystverkets hovedkontor. Dette følger av forskrift 15. desember 2009 nr. •1547 om
kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havn. Kystverket har vurdert om
det fremdeles er behov for at Kystverket skal godkjenne lokale ordensforskrifter.
I det nye forslaget til mal vil bestemmelsene §§ 1-5 og §§ 11-13 være obligatoriske
bestemmelser, og §§ 6-10 være valgfrie bestemmelser. Kommunene gis i § 10
muligheten for å ta inn andre reguleringer enn de som følger av malen, forutsatt at
regelen kommunen ønsker å ta inn faller innenfor hjemmelsgrunnlaget i §§ 14 andre ledd
og 42 andre ledd og at den ikke er i strid med loven for øvrig.

Sett hen til bestemmelsenes karakter, foreslår vi at det i størst mulig grad kan og bør
være kommunenes ansvar at disse bestemmelsene vedtas i tråd med malen. Vi finner
det derfor riktig at kommunene får et mer selvstendig ansvar for ordensforskriftene, noe
som for øvrig ikke utgjør noe større eller mer omfattende ansvar enn kommunene har på
mange andre områder. Dette er også i tråd med prinsippet om styrket kommunalt
selvstyre. Dersom en kommune velger å ta i bruk § 10, så foreslår vi at forskriften skal
godkjennes av Kystverkets hovedkontor før den gis virkning slik at Kystverket kan
kvalitetssikre at bestemmelsen er innenfor hjemmelen, at den ikke medfører
dobbeltregulering mv.

På denne bakgrunn foreslår Kystverket en mindre omfattende godkjenningsordning enn
den gamle. En slik oppmyking av godkjenningsordningen vil være i tråd med havne- og
farvannslovens systematikk, og være arbeidsbesparende, både for Kystverket og
kommunene. Kystverket vil på samme måte som før bistå og veilede kommuner som har
behov for det i utformingen av ordensforskriftene.

5 Innholdsmessig avgrensning

5. 1 Havne- og farvannsloven

Hjemlene i havne- og farvannsloven §§ 14 første ledd og 42 første ledd avgrenser
innholdet i ordensforskriftene til å gjelde regler om orden i og bruk av henholdsvis
farvann og havner. Det er videre gitt en begrensning ut fra hvilke formål
ordensforskriftene skal ivareta.

Det følger av §§ 14 første ledd og 42 første ledd at det kan gis ordensforskrifter
"(D)ersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her...".  Dette medfører at
adgangen til å regulere gjennom ordensforskrifter avgrenses mot andre hjemler i havne
og farvannsloven.

Lovens § 13 gir departementet hjemmel for trafikkregulering. Kystverket er delegert
enkeltvedtakskompetanse etter bestemmelsen. Der både §§ 13 og 14 første ledd er
aktuelle, skal da § 13 brukes. Det vil dermed sette en begrensning på hva som kan
reguleres i ordensforskrift for farvann etter § 14 første ledd. Dette følger også av
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forarbeidene til havne- og farvannsloven, jf merknadene til § 14, side 158.

Lovens §§ 40 andre ledd og 41 andre ledd gir Fiskeri- og kystdepartementet hjemmel til å
gti regler om bl.a. drift og vedlikehold av havneanlegg, lasting, lossing, lagring og
transport av gods, håndtering av persontrafikk i havnen mv. Det er da disse hjemlene
som bør brukes for å ivareta dette i stedet for å regulere samme forhold gjennom
ordensforskrift.

Kapittel 4 i loven regulerer tillatelser til tiltak. Regler som følger av kapittel 4 i loven skal
derfor ikke tas inn i ordensforskriftene.

5.2  Geografisk avgrensning - har Kystverket behov for ordensforskrift i hoved- og
biled?

Myndighetsfordelingen etter havne- og farvannstioven medfører at det vil være Kystverket
som eventuelt skal gi og håndheve ordensforskrifter for farvannet i hoved- og biled. Hva
som er hoved- og biled, framgår av forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder
(farledsforskriften).

På bakgrunn av det som er nevnt i punkt 5.1 vil Kystverket ved regulering i hoved- og •
biled være forpliktet til primært å bruke § 13 der den kan brukes. Det samme gjelder
hjemrnelen til å gi forskrift etter havne-og farvannsloven § 40 andre ledd d).
Kystverkets behov for å gi ordensforskrift i farvannet er derfor ikke det samme som
kommunens. Vi finner derfor at det ikke er behov for å ha en ordensforskrift som gjelder
Kystverkets myndighetsområde.
Etter dette foreslår vi at forskriftens virkeområde blir kommunens sjøområde unntatt
hoved- og biled, men likevel i hoved- og biled innenfor havneavgrensningene i havnene
som er opplistet i farledsforskriften vedlegg 1.

5.3  Annet regelverk

Siden dobbeltregulering skal unngås, bør forhold som er regulert andre steder, ikke
reguleres av ordensforskriftene. Forhold som er regulert andre steder er derfor tatt ut av
ordensforskriftesmalen, dette gjelder for eksempel bestemmelser om taxibåter som
reguleres av samferdselslovgivningen.

6  Nummerering i malen

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7.1  For kommunen

Den nye malen innebærer en forenkling av forskriften, men den formelle prosessen i

I veilederen "Lovteknikk og lovforberedelse" utgitt av Justisdepartementets lovavdeling
blir det anbefalt en løpende nummerering av forskrifter av denne størrelsen. Kystverket
har derfor endret dagens mal slik at den nå består av §§ 1 — 13. Paragrafene 6 10 er
valgfrie bestemmelser, men dersom en kommune ikke har behov for den
foreslåtte/valgfrie bestemmelsen så skal nummereringen bestå og bestemmelsen med
overskrift stå åpen.

For kommunene vil konsekvensen av forslaget være at de som allerede har
ordensforskrifter, må endre denne, med den saksbehandlingen det medfører. Kommuner
som ikke har ordensforskrifter vil på samme måte som før måtte ta stilling til om de vil ha
ordensforskrifter i sin kommune.
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forbindelse med forskriftsvedtakelse må skje på vanlig måte, og lokale tilpasninger av
forskriften må vurderes lokalt. Vi antar at ressurs- og tidsbruk mht. ordensforskrift
sannsynligvis vil være nokså likt som ved bruk av nåværende mal. Det som er beskrevet
ovenfor om oppmyking av godkjenningsordningen betyr imidlertid at kommuner som ikke
skal ta i bruk § 10 ikke trenger forutgående godkjenning av Kystverket, og dermed vil
spare tid i saksbehandlingen.

7.2 For Kystverket

For Kystverket vil den nye godkjenningsordningen kunne innebære en reduksjon av
arbeidsmengden knyttet til ordensforskrifter, noe avhengig av hvor mange komrnuner
som ønsker å ta i bruk § 10 i malen.

8 Overgangsordning

Som nevnt ovenfor vil kommunene være forpliktet til å bruke den nye malen. Kommuner
som har ordensforskrift i dag vil måtte endre sin ordensforskrift i samsvar med den nye
malen. Kommuner som ikke har ordensforskrift, plikter å ta i bruk den nye malen ved
fastsettelse av ny ordensforskrift.

Av hensyn til forutsigbarhet, brukervennlighet og mest mulig lik innføring av
ordensforskrifter i henhold til ny mal, mener Kystverket at kommunene må gis en frist til å
ta i bruk malen. For å få en overgang som er rimelig for kommunene foreslår vi en frist for
kommunene til å tilpasse ordensforskrifter etter ny mal til 3 — tre — år fra ikrafttredelse.
Dersom forskriften trer i kraft 1.1.2013, vil fristen bli 1.1.2016.

9 Nærmere om forslaget til ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av
kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Som nevnt i sammendraget forslår vi at det vedtas en ny forskrift om bruk av mal og
godkjennelse av kommunale forskrifter om orden mv., og at gjeldende forskrift om
kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner, FOR 209-12-15 nr. 1547
oppheves. Den nye forskriftsmalen vil følge som vedlegg 1 til forskriften. Vi har vurdert at
de endringene som nå foretas er så grunnleggende og strukturmessig annerledes enn
den gjeldende nevnte forskriften, at det vil være mer brukervennlig og oversiktlig å
oppheve den eksisterende forskriften om ordensforskrifter og innføre en ny, snarere enn
å vedta en endringsforskrift. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Lovavdelingen gitt i
"Lovteknikk og lovforberedelse" om valget mellom å innføre en ny lov (forskrift) eller
endre gjeldende.

Forslaget som nå høres er basert på nevnte forskrift, og kommunene pålegges nå å ta i
bruk malen, som blir forskriftsfestet. Tittelen i forskriften gjenspeiler at forskriften gjelder
bruk av mal og godkjennelse. I hjemmelsfeltet har vi tatt inn at hjemmelen er §§ 14 andre
ledd og 42 andre ledd. I følge veiledning i "Lovteknikk og lovforberedelse" er dette
egentlig unødvendig, men vi velger å ta det med av informasjonshensyn og for å skille
vår hjemmel fra kommunenes hjemmel i §§ 14 første og 42 første ledd (som fremkommer
i malen).

Videre inneholder forskriften nye regler for fastsettelse og godkjennelse av de lokale
ordensforskriftene.

Vi finner det mest brukervennlig og formålstjenelig at malen tas inn som en del av
forskriften som pålegger bruk av mal, og vi har valgt å ta den inn som et vedlegg for å
skille forskriftsmalen fra selve forskriftsteksten. Dette er også i tråd med lovtekniske
anbefalinger, og for så vidt noe brukerneav havne- og farvannsloven med forskrifter er
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kjent med i farledsforskriften. Dette er også med på å forenkle regelverket ved at det
innføres ån forskrift og ikke to.

§ 1 Plikt til å bruke mal

10 Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av
kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene er forpliktet til å bruke malen i
vedlegg 1 når de skal lage ordensforskrift. Dette følger av hjemmelen i havne- og
favannsloven §§ 14 andre ledd og 42 andre ledd.

I andre ledd foreslår vi en overgangsperiode med en frist for kommunene å ta i bruk den
nye forskriftsmalen, der fristen blir tre år fra ikrafttredelse. For kommuner som har
ordensforskrift i dag betyr dette at de må endre sine forskrifter i tråd med ny mal innen
fristen, mens kommuner som ikke har ordensforskrift, må benytte malen dersom de
ønsker å innføre ordensforskrift.

§ 2 Obligatoriske og valgfrie bestemmelser

Denne regelen forteller hvilke bestemmelser i malen som er obligatoriske å ta i bruk og
hvilke som er valgfrie. Dersom en kommune ikke tar i bruk de valgfrie bestemmelsene
skal disse stå åpne slik at nummereringen ikke forskyves.

§ 3 Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor

I første ledd er det slått fast at kommuner som har fulgt malen og ikke velger å ta i bruk §
10 kan fastsette forskriften selv, uten godkjenning av Kystverkets hovedkontor. Det er en
forutsetning at kommunene på vanlig måte følger forvaltningslovens regler om fastsetting
av forskrifter før den fastsettes. Kystverkets hovedkontor vil veilede kommuner som har
behov for det.

Etter andre ledd er det bestemt at kommuner som ønsker å benytte § 10 må sende
forskriften til Kystverkets hovedkontor for godkjenning før den gis virkning. Det betyr at
forskriften ikke kan iverksettes eller gyldig vedtas før den er godkjent av Kystverkets
hovedkontor, noe kommunene må ta høyde for i sin saksbehandling av forskriften.

§ 4 Ikrafttredelse

Slår fast ikrafttredelsestidspunkt for forskriften. Som nevnt innledningsvis tar vi sikte på at
den kan tre i kraft enten 1.7.2012 eller 1.1.2013, avhengig av omfanget og innspill i
høringen. Når forskriften trer i kraft blir FOR 2009-12-15 nr 1547 Forskrift om kommunale
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner opphevet.

11 Merknader til bestemmelsene i vedlegg 1 til forskrift om bruk av mal og
godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner -
forslag til ny mal

Hjemmelsfelt:

Andre setning i hjemmelsfeltet skal kun tas inn i forskriften dersom den skal godkjennes
av Kystverkets hovedkontor.

§ 1 Formål (ny)
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Formålet med ordensforskriftene fremgår av havne- og farvannsloven §§ 14 første ledd
og 42 første ledd, og hensynene som er nevnt i disse er gjengitt i formålsbestemmelSen.

Vi finner det naturlig å legge inn en formålsparagraf i forskriften, slik at brukere vil kunne
finne formålet med forskriften uten å måtte slå opp i loven.

§ 2  Virkeområde

Etter havne- og farvannsloven § 14 første ledd kan myndigheten etter loven gi forskrift
om orden i og bruk av farvann, og § 42 første ledd gir hjemmel for kommunen tilå gi
forskrift om orden i og bruk av havnen.

Det er valgt en løsning som innebærer at malen ikke omfatter de områdene der
Kystverket har myndighet etter loven. Det vil si at hoved- og bileder som hovedregel ikke
er en del av forskriftens virkeområde. Hva som er hoved- og biled, går fram av forskrift
30. november 2009 nr. 1477 om farleder (farledsforskriften).

Kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven er angitt i § 9, jf. § 7.
Virkeområdet for en lokal ordensforskrift er dermed kommunens sjøområde og havner i
den aktuelle kommunen. Kommunens sjøområde er det området som kommunen har
myndighet i etter havne- og farvannsloven, med unntak av hoved- og biled. I havner som
er listet opp i vedlegg 1 til farledsforskriften går hoved- eller biled helt inn til kai. Statens
ansvar for hovedled og biled innenfor havneavgrensningen er begrenset til etablering og
utbedring, det øvrige ansvaret er kommunens. Den delen av delen av hoved- og biled
som er innenfor havneavgrensningen, er derfor omfattet av virkeområdet til
ordensforskriften, jf. også farledsforskriften § 3 andre ledd. Oppsummert kan vi si at
forskriftens virkeområde er kommunens sjøområde unntatt hoved- og biled. Forskriften
gjelder likevel i hoved- og biled innenfor havneavgrensningene i havnene som er
opplistet i farledsforskriften vedlegg 1.

Uttrykket "havn" må tolkes i lys av havnedefinisjonen i havne- og farvannsloven § 4.
Begrepet omfatter både offentlige og private havner. I forarbeidene til havne- og
farvannsloven er det presisert at det geografiske området for havnen omfatter alt som
vedrører havnens indre liv, jf. merknad til § 42 i forarbeidene side 178-179.

§ 3.  Krav ved opphold i havnen og ved kai (tilsvarer tidligere §§ 2-5, 2-6, 2-7og 2-8)

Bestemmelsen angir krav til fartøy som oppholder seg i havnen og ved kai. Første
ledd om forbud mot bruk av propell tar sikte på å hindre skade på anlegg og andre
fartøy som følge av propellvann.

Andre og tredje ledd er tatt inn av hensyn til sikkerheten og havnevirksomheten, den
forurensningsmessige siden av dette vil være regulert i annet regelverk.

§ 4.  Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting
(tilsvarer tidligere g 2-1, 2-3 og 2-4)

Av hensyn til sikkerheten i farvannet eller i havn er det viktig at kommunen kan pålegge
bruk av taubåtassistanse eller bruk av fortøyningsassistanse, dersom det er nødvendig.
Det kan for eksempel være forholdene i farvannet, eller fartøyets
manøvreringsegenskaper som kan tilsi at taubåt må benyttes. Av hensyn til sikker
havnevirksomhet eller trygg ferdsel, må kommunen videre kunne gi pålegg om på hvilken
måte fartøyer skal fortøye, eller oppankre dersom det er ansett nødvendig.

Side 7



Endelig kan kommunen med hjemmel i tredje ledd pålegge et fartøy ållytte seg fra
plassen fartøyet er anvist til dersom det er nødvendig og flyttingen ikke er urimelig
tyngende for brukeren, sett i forhold til den gevinsten man ønsker å oppnå Nr-å-d å pålegge
flyttingen.
§ 5.  Plikt til  å  varsle om skade (tilsvarer tidligere § 3-13)

Dersom noen forårsaker skade på havner, havneanlegg eller innretninger, kan dette
medføre en sikkerhetsrisiko. Det er derfor tatt inn en regel om plikt til å varsle om skade.
Varsel skal gis til kommunen. Økonomiske hensyn, erstatningskrav mv. blir et
privatrettslig forhold mellom eier og skadevolder.

§ 6.  Krav om tillatelse for å dykke (tilsvarer tidligere §§ 4-7 og 5-8)

Annet regelverk enn havne- og farvannsloven med forskrifter har betydning for dykking.
Både straffeloven og friluftsloven har regler som også omfatter dykking. Utgangspunktet
finner vi i friluftsloven § 6 som slår fast prinsippet om fri ferdsel i farvannet.

I følge straffeloven § 350 kan  "Den som ved utilbørlig atferd forstyrrer..... den lovlige
ferdsel..."straffes.  Friluftsloven § 11 viser til at  "Enhver som ferdes eller oppholder seg
på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for
ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre..."

Dykkere har altså uavhengig av ordensforskriftene en plikt til å opptre hensynsfullt,
varsomt og ikke utilbørlig. Ønsker kommunen å innføre restriksjoner på dykking utover
dette, for eksempel krav om tillatelse til dykking, kreves det hjemmel i lov. Alminnelig
dykking vil som hovedregel ikke falle inn under § 27 og utløse søknadsplikt.
Det er slått fast i forarbeidene til loven at §§ 14 første ledd og 42 første ledd gir hjemmel
for å regulere dykking gjennom ordensforskrift, og en bestemmelse om dette er derfor gitt
i ordensforskriftsmalen § 6.

Kommunen kan med hjemmel i § 6 sette krav om at dykking i enkelte bestemte
områder innenfor kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunen. Dette vil
typisk være aktuelt på steder der dykking vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, for eksempel
i områder med stor trafikktetthet, i havnebassenget, i områder for start og landing av
sjøfly mv. Kommunen skal angi konkret hvilke steder det er forbudt å dykke [uten
tillatelse].

Eventuelle vilkår i tillatelse må gis i samsvar med den alminnelige vilkårslæren, og
en tillatelse etter bestemmelsen vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

§ 6 er valgfri for kommunene å bruke. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal
nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort.
Det er gitt unntak fra kravet om tillatelse i siste ledd for dykking i særlige situasjoner
der hensikten er å berge liv eller verdier, men likevel slik at kommunen skal ha
melding om dykkingen.

§ 7.  Luftfartøy (tilsvarer tidligere § 5-12)

Bestemmelsen er begrunnet i sikkerhet og framkommelighet og skal angi bestemte
steder hvor det er avsatt areal til bruk av luftfartøy.

Kommunen skal angi hvilke steder det er tillatt å lande og starte, og i noen
kommuner vil det være fastsatt egne sjøflyplasser.

Eventuell tillatelse til bruk av luftfartøy vil bero på om aktiviteten faller inn under
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havne- og farvannsloven § 27.

Denne paragrafen er valgfri for kommunene å bruke, i de områder kommunen finner
det nødvendig. Dersom paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift
fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas bort.

§ 8. Krav ved passering (tilsvarer tidligere § 5-4)

Bestemmelsen retter seg mot passering av bruer, kanaler mv. Her kan det bl.a. gis
regler for fartøyers ferdsel ved slike anlegg for å motvirke bølgeslag og lignende, og
for å sikre ferdselen mot særlige strømforhold eller lignende. Dette kan være
bestemmelser om plikt til å rette seg etter signal, bestemmelser om enveisseiling og
plikt til å følge visse seilingsleder, bestemmelser om forbud mot seilbåter og roing,
mv. Det skal så presist som mulig ved navn angis i bestemmelsen hvilke
områder/bruer den retter seg mot slik at det er så enkelt og forutsigbart og presist
som mulig for brukerne å forholde seg til.

Kommunen kan selv bestemme hvilke regler som skal gjelde ved passering av
anlegget, og må sørge for at forholdsreglene som fastsettes ikke overskrider hva
som kan lovlig bestemmes i medhold av forskriftens formål.

Denne paragrafen er valgfri for kommunene å bruke, i de områder kommunen finner
det nødvendig. Der det er aktuelt å angi flere steder, skal det utformes som egne
ledd etter mønster i malen med bokstavoppregning. Dersom paragrafen ikke
benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men innholdet tas
bort.

Det presiseres at fartsbegrensninger ikke skal tas inn i denne bestemmelsen, men
fastsettes som egne lokale fartsforskrifter med hjemmel i forskrift 15. desember 2009
nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, jf. havne- og farvannsloven § 13.

§ 9. Forbud mot snøtømming (ny)

Bestemmelsen er tatt inn for å hindre at isvannet og/eller det som følger med
snøtømmingen ikke volder skade. Det finnes eksempler på at hurtigbåter som følge av
snøtømming i sjøen har fått skade på sine propeller. Videre kan snøtømming også
medføre senere behov for mudring for å beholde vanndybden.

Denne paragrafen er valgfri for kommunene å bruke, i de områder kommunen finner
det nødvendig. Kommuner som velger å ta i bruk denne bestemmelsen skal så
presist som mulig angi hvilke steder snøtømming eksplisitt er forbudt. Dersom
paragrafen ikke benyttes, skal nummer og overskrift fremdeles stå i forskriften, men
innholdet tas bort.

§  10. Andre reguleringer (ny)

Denne bestemmelsen åpner for at en kommune som har behov for det kan ta inn
regulering som ikke allerede følger av malen. Bestemmelsen er valgfri. En
forutsetning for å kunne ta i bruk denne bestemmelsen er at det kommunen ønsker å
ta inn her er innenfor kommunens myndighet gitt i §§ 14 første ledd og 42 første
ledd, at den ikke er i strid med malen eller lovens bestemmelser for øvrig. Merk at
dersom en ønsker å ta i bruk denne bestemmelsen så skal forskriften godkjennes av
Kystverkets hovedkontor.

§  11. Unntak i særlige tilfeller (tilsvarer tidligere § 1-6)
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Det følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) § 40 at  "(e)n forskrift kan ikke fravikes av et forvaltningsorgan,  med
mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det."
For å gjøre unntak fra forskriften trengs det derfor hjemmel enten i forskriften eller i
havne- og farvannsloven. Vi har derfor funnet det hensiktsmessig å ta inn en
unntaksbestemmelse i malen, men likevel slik at det kun kan gjøres unntak fra §§ 3, 7, 9
og 10. Det at unntakshjemmelen er begrenset til "særlige tilfeller" betyr at det må være i
tilfeller som avviker fra normaltilfellene. Eksempel på dette kan være at vedkommende
bestemmelse i forskriften ikke er praktisk gjennomførbar, at det ikke foreligger noe
praktisk behov for å følge forskriften eller at gjennomføringen av bestemmelsen
forskriften vil virke svært urimelig. Unntakshjemmelen skal ikke brukes slik at det gir seg
utslag i usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet eller urimelige tilfeller.

§  12.  Reaksjonsmidler og straff (tilsvarer dels tidligere § 1-9)

Første ledd i bestemmelsen er ny, og er tatt inn for å synliggjøre at kommunen som
myndighet etter forskriften kan ta i bruk reaksjonsmidlene i havne- og farvannslöven
kapittel 10 for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i forskriften. Dette kan være pålegg
om retting og stansing, forelegg om plikt til å etterkomme påbud og forbud,
tvangsfullbyrdelse, tvangsmulkt og endring og tilbakekall av tillatelse.

Andre ledd angir straffansvar for overtredelse av forskriften. Vi viser her til havne- og
farvannslovens straffebestemmelse i § 62. Her går det klart fram at brudd på
ordensforskrifter kan straffes, men bare dersom det er fastsatt i selve forskriften, jf. § 62
femte ledd. Derfor er det nødvendig å ta inn en egen straffebestemmelse i forskriften.
Havne- og farvannsloven § 62 første ledd e):

"Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler, straffes den som
forsettlig eller uaktsomt
...e) vesentlig overtrer enkeltvedtak eller forskrifter gitt i medhold av § 14 første
ledd, §  35  første ledd første punktum eller § 42 første ledd første punktum..."

Havne- og farvannsloven § 62 femte ledd:

"Når det over er bestemt at overtredelse av forskrifter gitt i medhold av loven kan
straffes, gjelder dette bare når det i forskriften er fastsatt at slik overtredelse av
den aktuelle bestemmelse er straffbar."

Justis- og politidepartementet og føringer i nyere tid, blant annet Sanksjonsutvalgets
utredning om bruk av straff i spesiallovgivningen anbefaler at bruk av straff bør
reduseres. Det er særlig trukket frem at bruk av straff må være  nødvendig  for å sikre
etterlevelse av loven og man peker på at det normalt ikke skal være nødvendig å
bruke straff, men andre subsidiære virkemidler for å sikre etterlevelse av loven. Som
en konsekvens av dette har vi innsnevret og presisert bestemmelsen slik at den nå
begrenser antall bestemmelser som kan straffes i tillegg til at det stilles krav om at
overtredelsen må ha vært vesentlig.

I andre ledd er det etter dette bestemt at kun vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8,
9 og evt. 10 kan straffes med bøter.

For øvrig vises til Fiskeri- og kystdepartementets redegjørelse om behovet for straff
under havne- og farvannsloven i forarbeidene, punkt 20.3.2.2

§  13.  lkrafttredelse (tilsvarer tidligere § 7-1)
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Dersom ordensforskriften skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor,'avtales ønsket
ikrafttredelsesdato med Kystverket før godkjenning og kunngjøring.
Etter andre ledd skal kommunens "gamlen ordensforskrift oppheves samtidig med
ikrafttredelse av den nye.

12 Forslag til ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner med vedlegg
Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og
bruk av farvann og havner

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX.XX med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om haVner og
farvann § 14 andre ledd og § 42 andre ledd.

§ 1. Plikt til å bruke mal

Kommunene skal bruke mal gitt i vedlegg 1 til forskriften når de fastsetter
forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner etter lov 17. april 2009 nr. 19 om
havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kommuner som har ordensforskrifter ved denne forskriftens ikrafttredelse må
endre disse i tråd med forskriften her innen XX.XX.201X.

§ 2. Obligatoriske og valgfrie bestemmelser

Reglene i malen §§ 1 til 5 og §§ 11 til 13 er obligatoriske bestemmelser som
kommunene skal ha med når de fastsetter ordensforskrift.

Reglene i malen §§ 6 til 10 er valgfrie bestemmelser for kommunene.

§ 3. Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor

Forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner gitt i samsvar med malen i
vedlegg 1 kan fastsettes av kommunen selv, uten godkjenning av Kystverkets
hovedkontor.

Dersom en kommune tar i bruk § 10 i malen skal forskriften godkjennes av
Kystverkets hovedkontor før den gis virkning.

§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft (dato). Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om
kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner FOR 2009-12-15 nr.
1547.

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for xxx kommune, (fylke)

Hjemmel: Fastsatt av xxxx kommune (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første
ledd og 42 første ledd.  EVT: Godkjent av Kystverkets hovedkontor (dato) jf. forskrift xxxx om bruk av mal og godkjennelse
av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1. Formål

Vedlegg 1

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta
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hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet; trygg ferdsel og
forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 3.  Krav ved opphold i havnen og ved kai

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner
fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før
fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.
Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke
forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og
andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til
unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade
eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom
det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.  Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette
er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er
nødvendig av hensyntil trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.  Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal
snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6.  Krav om tillatelse for å dykke

§ 7.  Luftfartøy

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:
a)
b)

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan
likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om
dykkingen.

Luftfartøy kan bare lande og starte i
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§ 8.  Krav ved passering

Ved passering av
 skal det tas følgende forholdsregler:
 skal det tas følgende forholdsregler:
 skal det tas følgende forholdsregler:

§ 9. Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i
a....
b....

§  10. Andre reguleringer

§  11. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 7, 9 og 10.

§  12. Reaksjonsmidler og straff

§  13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft (dato).

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift....

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold
av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov
17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.
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Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
50 Finnø kommune Rådhuset 4160  FINNØY
51 Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR
52 F'aler kommune Postboks 54 6961 DALE I SUNNFJORD
53 Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME
54 Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG
55 Flatanger kommune Postboks 24 7771 FLATANGER
56 Flekkeford kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
57 Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ
58 Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND
59 Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA
60 Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD
61 Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK
62 Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA
63 Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN
64 Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA
65 Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN
66 Førde kommune Postboks 338 6801 FØRDE
67 Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN
68 Gaular kommune 6973 SANDE I SUNNFJORD
69 Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR
70 Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA
71 G'emnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA
72 G'esdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD
73 Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE
74 Granvin herad kommune Postboks 13 5733 GRANVIN
75 Gratangen kommune Årstein 9470 GRATANGEN
76 Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
77 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK
78 Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
79 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN
80 Halsa kommune Liabø 6683 VAGLAND
81 Hamarø kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY
82 Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST
83 Haram kommune Stor ata 19 6270 BRATTVÅG
84 Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID
85 Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD
86 Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
87 Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND
88 Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA
89 Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
90 Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVAG
91 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY
92 Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA
93 H'elmeland kommune Vågen 4130 HJELMELAND
94 Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND
95 Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA
96 Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALLEN
97 Hyllestad kommune H Ilestad kommunehus 6957 HYLLESTAD
98 Høyan er kommune Postboks 159 6991 HØYANGER
99 Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG



3



4

Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
150 Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID
151 Namsos kommune Postboks 333 sentrum 7801 NAMSOS
152 Narvik kommune 8512 NARVIK
153 Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL
154 Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA
155 Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN
156 Nesseby kommune Postboks 40 9840 VARANGERBOTN
157 Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVAG I ROMSDAL
158 Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVAG
159 Norddal Postboks 144 6211 VALLDAL
160 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
161 Nye Inderøy kommune Vennalivn. 37 7670 INDERØY
162 Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID
163 Nøtterøy kommune Postboks 250 Borgheim 3163 NØTTERØY
164 Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA
165 Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER
166 Os kommune Postboks 84 5202 OS
167 Osterøy kommune Rådhuset 5282 LONEVAG
168 Oslo kommune Oslo rådhus 0037 OSLO
169 Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV
170 Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN
171 Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER
172 Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
173 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG
174 Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ANDALSNES
175 Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY
176 Rissa kommune Rådhusveien 113 7100 RISSA
177 Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR
178 Roan kommune 7180 ROAN
179 Rygge kommune Larkollvn. 9 1570 DILLING
180 Rødøy kommune Postboks 93 8185 VAGHOLMEN
181 Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
182 Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
183 Råde kommune Postuttak 1640 RADE
184 Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN
185 Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
186 Samnan er kommune Kommunehuset 5650 TYSSE
187 Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES
188 Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I VESTFOLD
189 Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD
190 Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES
191 Sandøy kommune Harneshaug 6487  HARØY
192 Sarpsborg kommune Postboks 505 1703 SARPSBORG
193 Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA
194 Sere kommune 6740 SELJE
195 Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA
196 Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM
197 Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI
198 Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN
199 Wervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
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Nr. Kommune Adresse Postnr. Sted
200 Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE
201 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER
202 Smøla kommune Postboks 34 6571  SMØLA
203 Snillford kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD
204 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL
205 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE
206 Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA
207 Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE
208 Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
209 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER
210 Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD
211 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER
212 Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL
213 Stokke kommune Postboks 124 3161 STOKKE
214 Stord kommune Postboks 304 5402 STORD
215 Stordal kommune Postboks 115 6259 STORDAL
216 Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND
217 Stranda kommune Postboks 264 6201 STRANDA
218 Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN
219 Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG
220 Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG
221 Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA
222 Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL
223 Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO
224 Svelvik kommune Postboks 40 3061 SVELVIK
225 S kk Iven kommune 6230 SYKKYLVEN
226 Søgne kommune Postboks 1051 4682  SØGNE
227 Sømna kommune Vik 8920  SØMNA
228 Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA
229 Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES
230 Tana kommune Rådhusveien 3 9845 TANA
231 Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL
232 Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND
233 Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME
234 Torsken kommune Postboks 27 9379 GRYLLEFJORD
235 Tranøy kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK
236 Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ
237 Trondheim kommune Pb. 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM
238 Træna kommune Postboks 86 8770  TRÆNA
239 Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND
240 Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL
241 Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL
242 Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG
243 Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK
244 Ulvik herad kommune Skeiesvegen 3 5730 ULVIK
245 Ullensvang kommune 5780 KINSARVIK
246 Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA
247 Vadsø kommune Postboks 614 9811  VADSØ
248 Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 16 5722 DALEKVAM
249 Van Iven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD
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