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           26.11.2021 

HØRINGSBREV TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGE-

BYR ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

Karlsøy kommune legger med dette forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og far-

vannsloven ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 4 uker med svarfrist 26.11.2021. 

Høringssvar kan sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no eller til Karlsøy kommune, Postmottak, 

Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.  

1. Bakgrunn 
Kommuners adgang til å kreve inn saksbehandlingsgebyr er hjemlet i § 33 i havne og farvannsloven. 

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2020 og erstattet havne- og farvannsloven fra 2009. 

Rammene for kommuners saksbehandlingsgebyr skal fastsettes i lokal kommunal forskrift.  

Den nye havne- og farvannsloven innebærer at saksbehandlingsgebyret kan dekke kommunens kostna-

der til behandling av søknad om tillatelse i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette innebærer 

blant annet behandling av søknad om tiltak som krever tillatelse fordi det kan påvirke sikkerhet, ferdsel, 

eller beredskapsinteresser i kommunens sjøområde. Som tiltak regnes både innretninger, naturinngrep 

og aktiviteter. 

2. Gjeldende forskrifter og praksis 
Saksbehandlingsgebyret skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader skal dekkes inn 

gjennom saksbehandlingsgebyret som ilegges søker/ tiltakshaver. Kommunen har ikke anledning til å 

tjene penger på gebyret. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trek-

kes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av la-

vere gebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over saksbe-

handlingsgebyret i løpet av en tilsvarende femårsperiode. Dette er i tråd med generasjonsprinsippet in-

nenfor selvkost. Saksbehandlingsgebyret kan ikke benyttes til å finansiere andre deler av havnevirksom-

heten.  

3. Forslag til ny forskrift for saksbehandlingsgebyr 
Saksbehandlingsgebyret ilegges per søknad og blir beregnet basert på omfanget av tiltaket. Om søkna-

den krever befaring ilegges det tillegg per befaring. Om befaring med reisetid overstiger to timer ilegges 

det et tillegg. Kommunen kan i tillegg til dette kreve dekning for ekstraordinære utgifter som oppstår 

rundt behandling av søknad. 

Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyret og satsene framkommer av gebyrregulativet.  
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Det er intensjonen at den nye forskriften for Karlsøy kommune skal anvendes fra 1.1.2022. Forskriften 

må i forkant av dette på høring og vil måtte vedtas av kommunestyret.  

4. Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene vil avhenge av størrelsen på gebyret som blir fastsatt for saksbehand-

lingsgebyret, antall søknader som behandles og størrelsen på ilagt tillegg basert på omfang av tiltak, be-

hov for befaringer mv.  

5. Arbeidsgruppen 
Forslag til ny forskrift for saksbehandlingsgebyr er utarbeidet av Karlsøy kommune. EnviDan AS har vært 

sparringspartner.  

Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.  

Rettferdig: Gebyret skal gjenspeile kostnadsnivået på best mulig vis.  

Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare eller vans-

kelige formuleringer.  

Fleksibel: Forskriften viser til årlige kommunestyrevedtak for størrelsen på gebyret og eventuell differen-

siering av gebyret.  

Karlsøy kommune imøteser høringssvar.  

 


