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Forskrift om farvannsavgift – Tana kommune 

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1 HJEMMEL 
Denne forskriften er vedtatt av kommunestyret i Tana kommune den xx.yy.2020 med hjemmel i lov 
21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36. 
 
1.2 VIRKEOMRÅDE 
Forskriften gjelder for havner I Tana kommune som beregner og innkrever farvannsavgift. 
 
1.2 FORMÅL 
Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med 
hjemmel i Lov om havner og farvann med forskrifter som nevnt over, samt kostnader for å legge til 
rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde.  
 
1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 
Fører av fartøy som anløper havnedistriktet har opplysningsplikt overfor havnen. Denne 
opplysningsplikten er hjemlet i forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift 
(farvannsavgiftsforskriften) (FOR-2019-12-11-1838). 
 
1.4 INNKREVING AV FARVANNSAVGIFT 
Farvannsavgiften kreves opp innenfor avgiftsområdet og gjelder for bruk av farvannet. 
Oppkreving og beregning skal være i samsvar med denne forskrift. 
 
1.5 BETALINGSPLIKT 
Fartøyets eier, reder og agent svarer solidarisk for farvannsavgiften, jf. havne- og farvannsloven §40. 
 
2. FRITAK FOR FARVANNSAVGIFT 
Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er: 
- Alle fartøyer med største lengde under 15 m 
- Fartøyer som passerer gjennom avgiftsområdet uten å anløpe havnene. 
- Orlogsfartøyer, såvel norske som utenlandske. 
- Kystverkets fartøyer i forbindelse med arbeid i farvannet. 
- Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet etter havne- og 

farvannsloven § 6. 
- Bergingsfartøy i forbindelse med berging. 
- Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster eller losser 

(gods, passasjerer). 
- Politiets og brannvesenets fartøyer, som har oppgaver innen Tana kommunes sjøområde. 
- Skoleskip med offentlig støttede kurs, når det ikke driver kommersiell virksomhet. 
- Verneverdige fartøy, med erklæring fra Riksantikvaren. 
 
Havneutvalget i Tana kommune kan frita andre fartøy fra plikten til å betale farvannsavgift. 
 
3. FARVANNSAVGIFT - PRISER OG VILKÅR 
 
3.1 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR FARVANNSAVGIFT 



Farvannsavgiftene beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonal 
konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969. 
 
 
3.2 REGULATIV FOR FARVANNSAVGIFT 
Et hvert fartøy med de unntak som er nevnt i punkt 2 skal betale avgift etter følgende sats: 
Kr. 1,05 pr. BT. Regulativet kan endres årlig  av kommunestyret i forbindelse med  årlig 
budsjettvedtak  
 
3.3 FARVANNSAVGIFTEN ERLEGGES ETTER FØLGENDE KRITERIER 
Farvannsavgiften erlegges pr. anløp i avgiftsområdet.  
 
3.4 MILJØRABATT FARVANNSAVGIFT 
Fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port 
Climate Inititive) innvilges en rabatt i farvannsavgiften på 30% dersom ESI-index er 50 poeng 
eller høyere. Rabatten beregnes av betalbar avgift. Rabatten gis innenfor fartøyets ESI-sertifikatets 
gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. 
 
4. IKRAFTTREDELSE 
Forskrift for farvannsavgiften trer i kraft fra 1.juni 2020. Forskriften er vedtatt av 
kommunestyret i Tana kommune dd.mm.2020. 


