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Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og far-
vannsloven, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark fylke 
Hjemmel: Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 15.12.2021 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og 
farvann § 33. 

§ 1. Generelle bestemmelser 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før arbeid igangsettes 
eller før tillatelser/vedtak fattes. Det beregnes ikke merverdiavgift for saksbehandlingsgebyr. 

Forholdet mellom søker/tiltakshaver og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale 
reglementer og bestemmelser. De viktigste er listet nedenfor: 

• Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). 

• Forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale geby-
rer (selvkostforskriften). 

• Forskrift 15.12.2021 om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven i Karlsøy kommune (dette dokumen-
tet). 

• Gebyrregulativ for det enkelte år. 

§ 2. Forskriftens formål 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av saksbehandlingsgebyr for å dekke kommunens 
kostnader etter bestemmelsene i havne- og farvannslovens § 33. Gebyrene beregnes i tråd med selvkostforskrif-
tens bestemmelser.  

§ 3. Virkeområde 

Alle som søker tillatelser i kommunens sjøområde etter bestemmelser i eller i medhold av havne- og farvannslo-
ven skal betale saksbehandlingsgebyr. 

§ 4. Beregning av saksbehandlingsgebyr 

Saksbehandlingsgebyr ilegges per søknad. Satsene fastsettes ut fra omfanget av tiltaket. Krever søknaden befa-
ring betales det et tillegg per befaring. Om det er over 2 timers reisetid til befaring betales det et tillegg. Kommunen 
kan i tillegg til dette kreve dekning for ekstraordinære utgifter som oppstår rundt behandling av søknad. 

Det ilegges ikke gebyr for behandling av klage over vedtak. 

Avslag på søknad gir ikke rett til fritak fra saksbehandlingsgebyr. 

Satsene og utformingen av saksbehandlingsgebyret publiseres årlig i kommunens Gebyrregulativ. 

§ 5. Betalingstidspunkt og inndrivelse av saksbehandlingsgebyr 

Gebyrer, utgiftsdekninger mv. som er ilagt etter denne forskriften forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. 
Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter. Dersom faktura ikke blir betalt etter purring, blir kravet 
sendt til innfordring. 

Skyldig gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Ved forsinket betaling av saksbehandlingsgebyr svares forsinkelsesrente etter forsinkelsesloven. 

§ 6. Klage og omgjøring 

Enkeltvedtak som treffes i forbindelse med innkreving av saksbehandlingsgebyr kan påklages etter bestemmel-
sene i forvaltningsloven til departementet eller til annen klageinstans fastsatt i medhold av havne- og farvannslo-
ven § 4.  
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Gebyret må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 

§ 7. Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag 

Søker/ tiltakshaver skal betale følgende andel av gebyrene etter § 4 

a. 20 % dersom sak trekkes før vurdering 
b. 40 % dersom sak trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak 
c. 50 % dersom kommunen avviser eller avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker 

§ 8. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 01.01.2022. 

 


