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DEL 1
Gebyr og avgifter
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Gebyrer og avgift, havne- og farvannsloven kapittel 4:
Fastsatt av Havnestyre …………… med hjemmel i vedtekter/delegeringsvedtak og lov 21. juni 2019 nr.
70 (havne- og farvannsloven) § 36 første ledd.
Forskrift om innkreving av gebyr og avgift for Nordfjord Havn IKS
_______________________________________________________________________
Vedtatt: Havnestyre sak H ……….
Ikrafttredelsesdato: 01.01.2023.
Gjelder for: Kinn (nordre del), Gloppen og Stryn kommuner.

Hjemmel: Lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 §§ 33 til 36
_______________________________________________________________________
Kapittel 1 - Farvannsavgift
§ 1-1 Formål
Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i
havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker
ferdsel i kommunens sjøområde, jfr. havne- og farvannsloven § 36 annet ledd.
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§ 1-2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor
markert sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme
døgn, belastes avgift kun en gang.
§ 1-3 Rabattordninger
Av kostnadsmessige grunner har havnestyre vedtatt de rabattordninger som fremkommer i følgende
regulativ. Hvis det i perioden oppstår uforutsette skjevheter i kostnaden til de forskjellige
kundeforbindelser, kan havnedirektøren foreta de administrative tilpassninger som er nødvendige for å
rette opp utilsiktede forhold eller tilpassninger.
§ 1-4 Fritak for farvannsavgiften
Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:
·

Fartøy med største lengde under 15 meter

·
Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvar for fremkommelighet i havne- og
farvannsloven § 6
·

Norske og utenlandske orlogsfartøy

·

Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet

·
Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polatinsitutts fartøy i forbindelse med
arbeid i farvannet på Svalbard
·

Bergingsfartøy i forbindelse med berging

·
Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller
tar om bord passasjerer
·

Evt. andre fritak som kommunen ønsker
§ 1-5 Beregningsgrunnlag

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets brutto tonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets
målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets
BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.
Minsteavgift er kr. 150,Sats: Kr.0,10 pr.BT
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§ 1-6 Rutegående fartøyer i trafikk innenfor avgiftsområde
Fartøyer som hovedsakelig benyttes til båtruter innenfor avgiftsområdet, erlegger følgende årlig
anløpsavgift / kaivederlag til havnekassen:
Kr. 9.800,00 pr. halvår.
Avgiften / vederlaget dekker anløpsavgift og kaivederlag for fast fortøyningssted ved
passasjerterminalen i Måløy. Ved særlige anledninger, kan havneadministrasjonen beordre fartøyet til
annet kaiavsnitt uten fradrag i kaivederlaget.
§ 1-7 Opplysningsplikt
Nordfjord Havn IKS kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikk krav.
Brukere av havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Nordfjord Havn IKS opplysninger og
dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.
§ 1-8 Ansvarsforhold
Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.
Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. Sjølovens bestemmelser om sjøpant gjelder
tilsvarende.
Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente
etter forsinkelsesrenteloven.
Kapittel 2 - Andre avgifter
§ 2-1 Saksbehandlingsgebyr
Saksbehandlingsgebyr «enkle» tiltak: Sats pr. søknad kr. 2000,Saksbehandlingsgebyr «større» ev. tiltak med befaring: Sats pr. søknad kr. 4100,§ 2-2 Losavgifter
Det pålegges for kommende avgiftsperiode ingen losavgift.

Kapittel 3 - andre bestemmelser
§ 3-1 Klageadgang
Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak
§ 3-2 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.01.2023.

5

