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Saksopplysninger:  
 
Bakgrunn og problemstilling 
 
Den nye havne og farvannsloven trådte i kraft den 1.1.2020. 
 
Ifølge lovens § 33 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for kommunens behandling av søknad 
om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av Havne- og farvannsloven. 
 
Dersom kommunen ikke har vedtatt en forskrift for saksbehandlingsgebyr betyr det i praksis at 
kommunen ikke har rett til å kreve gebyr for sakene som behandles i medhold av Havne- og 
farvannsloven.   
 
 
Krav og hensyn ved valg av løsning 
For å kunne kreve saksbehandlingsgebyr må kommunestyret vedta en forskrift om dette. 
 
Ifølge delegasjonsreglementet er kommunestyrets myndighet etter Havne- og farvannsloven 
delegert til formannskapet. Gebyrenes størrelse vedtas av kommunestyret når kommunens 
gebyrregulativet for påfølgende år vedtas. 
 
Vedlagte forslag til forskrift tilfredsstiller havne- og farvannslovens krav. 
 
Forvaltningsloven stiller krav til behandling av forskrifter: 
 
«§ 37.(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte). 
 
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
 
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som 
forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å 
uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken 
allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. 
 
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist 
for å gi uttalelse. 
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Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den: 
 
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller 
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller 
c) må anses åpenbart unødvendig. 
Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis 
muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om 
saken skal foregå i møte.» 
 
Saksbehandlingsgebyret skal ikke overskride selvkost og vedtas av kommunestyret i 
gebyrregulativet for påfølgende år. 
 
Kommunen har ikke erfaring med dette gebyret og kommunedirektøren vil foreslå at gebyret for 
første år settes til samme nivå som nabokommunene.  
 
Type          Sats   Enhet   
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak    Kr 3 500,‐   pr. søknad 

Saksbehandlingsgebyr, mindre tiltak    Kr 2 500,‐   pr. søknad 
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak m/befaring  Kr 4 500,‐   pr. søknad 

Saksbehandlingsgebyr, mindre tiltak m/befaring  Kr 3 000,‐   pr. søknad   
  
 
Konklusjon 
 
Vedlagte forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og sendes 
berørte myndigheter på høring. 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

Vedlagte forslag til forskrift for saksbehandlingsgebyr i henhold til havne- og farvannsloven legges 
ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, og sendes berørte myndigheter på høring. 

Høringsfrist tre uker etter utlegging. 
 
 

 
 
 
Steinar Sæterdal   
Kommunedirektør   
   

 


