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Prop. 86 L (2018–2019) "Lov om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven)"– høringsnotat fra Maritimt Forum 
 
Maritimt Forum samler den norske maritime næringen – en næring som sysselsetter 90 000 
nordmenn, årlig omsetter for over 140 mrd. kr. og utgjør Norges nest største eksportnæring. 
Maritimt Forums 700 medlemsbedrifter og -organisasjoner er spredt langs hele 
norskekysten. Vår viktigste oppgave er å fremme den maritime klyngens fellesinteresser.  
 
Regjeringen har lagt frem en proposisjon for Stortinget, med forslag til ny lov om havner 
og farvann (havne- og farvannsloven). Lovforslaget har bakgrunn i NOU 2018: 4 Sjøveien 
videre – Forslag til ny havne- og farvannslov. 
 
Maritimt Forum er i hovedsak positiv til forslaget til ny havne- og farvannslov. Forslaget 
innebærer at en får en mer oversiktlig, enkel og praktisk anvendbar lov. At reguleringen 
av losordningen foreslås tatt inn i havne- og farvannsloven er særlig positivt, da man 
samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i én lov.  
 
Maritimt Forum er imidlertid svært kritisk til forslaget som omhandler kommunale 
havners kapitalforvaltning, den såkalte havnekapitalen. 
 
Regjeringens forslag innebærer i praksis at det ikke er begrensninger for hvor mye areal 
og kapital som kan tas ut av havnevirksomheten.  

Utviklingen av den enkelte havn vil med dette forslaget veies opp mot andre kommunale 
oppgaver, som for eksempel boligbygging, undervisning, helse og omsorgsoppgaver og 
lignende. Det er ikke kommunepolitikernes oppgave å ta nasjonale hensyn. Derfor øker 
sjansen for at havnearealene bygges ned, og at denne kapitalen blir brukt til helt andre 
formål enn til utbygging av miljøvennlig havneinfrastruktur. Full liberalisering av 
havnekapitalen er svært uheldig for satsingen på sjøveien. 

Infrastruktur i havner er svært kostbart og bygging av ny infrastruktur krever store 
investeringer. Omleggingen til lavutslippssamfunnet krever også ekstraordinære 
investeringer i havnene som skal tilby ulike typer grønne drivstoffløsninger til skip i 
fremtiden.  
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Etter vår vurdering innebærer regjeringens forslag at det i praksis ikke gjelder noen 
begrensninger for hvor mye areal og kapital som kan tas ut av havnevirksomheten. Det er 
god grunn til å tro at havnevirksomheten vil bli nedprioritert når den skal veies opp mot 
andre kommunale oppgaver.  
 
Det vil derfor være svært viktig at kommunene som et minimum må ta hensyn til fremtidig 
behov for areal og kapital til utvikling av havnevirksomheten, slik også flertallet i Havne- 
og farvannslovutvalget foreslo. En slik vurdering må skje i tråd med nasjonale interesser 
og planer for sjøtransporten. 

Både flertallet i Havne- og farvannslovutvalget og regjeringen legger til grunn at nasjonale 
og kommunale interesser i stor grad vil være de samme. Dersom dette er riktig, så vil en 
begrensning som nevnt over være uproblematisk for kommunene. I de tilfellene der en 
kommune ønsker å gjøre tiltak i strid med nasjonale interesser, så vil begrensningen sikre 
at nasjonale interesser knyttet til sjøtransporten ikke taper mot andre kommunale 
interesser. 
 
Vi mener at lovutvalgets flertallsforslag knyttet til punktet om havnekapital i større grad 
ivaretar nasjonale interesser knyttet til havnevirksomhet enn det som ligger i regjeringens 
forslag.  
 
På bakgrunn av dette anmoder vi Transport- og kommunikasjonskomiteen om å støtte 
lovforslaget som flertallet i Havne- og farvannslovutvalget står bak: 
 
«Det kan bare deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende 
egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av 
havnevirksomheten i tråd med lovens formål. Ved realisasjon av den kommunale 
havnevirksomhetens eiendom skal det gjøres tilstrekkelige avsetninger til nødvendige 
nyanlegg før utdeling etter første punktum kan foretas.» 
 
Vi takker for muligheten til å komme med våre innspill til ny havne– og farvannslov og står 
til disposisjon for ytterligere informasjon dersom det er ønskelig. 
 

Med vennlig hilsen, 

 
Fride Solbakken 
Daglig leder  
Maritimt Forum for Stavangerregionen 


