2020
Narvik Havn KF - Farvannsavgift

Forskrift om farvannsavgift
for Narvik kommune og
Evenes kommune

Forskrift

Gjelder fra:

01.04.2020

Narvik Havn KF
INNHOLDSFORTEGNELSE

ALMINNELIGE BESTEMMELSER ..................................................................................................... 1
INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM EVENES OG NARVIK KOMMUNE ......................................................... 1
HJEMMEL ............................................................................................................................................... 1
AVGIFTSOMRÅDE ..................................................................................................................................... 2
AVGIFTSSATSER OG VILKÅR .......................................................................................................... 3
AVGIFTSPLIKT OG UNNTAK......................................................................................................................... 3
GRUNNLAG FOR BEREGNING AV FARVANNSAVGIFT ........................................................................................ 3
SATSER FOR FARVANNSAVGIFT ................................................................................................................... 4

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Interkommunalt samarbeid mellom Evenes og Narvik kommune
Narvik kommune og Evenes kommune har inngått interkommunalt samarbeid. Narvik kommune er
vertskommune. Kommunestyret i Evenes kommune vedtok 20. juni 2019 å delegere administrative
fullmakter til vertskommunen. Narvik Havn KF vil dermed ivareta Evenes sin havnevirksomhet, herunder innkreving av farvannsavgift iht denne forskriften. Det er lagt opp til et felles avgiftsområde.

Hjemmel
Farvannsavgift er fastsatt med hjemmel i lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 § 36 og
forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift 2019-XX-XX nr XX.
HFL § 36. Farvannsavgift
Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper
havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan
det fastsette1 rabattordninger.
Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til
a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til
fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6
b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.
Departementet kan gi forskrift om kommunens administrasjon av farvannsavgiften.
Departementet kan i forskrift også oppstille andre rammer for det nærmere innholdet i
forskrifter som gis i medhold av første ledd.
Departementet kan gi forskrift om at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler
som er organisert som eget rettssubjekt, skal kreve inn farvannsavgift på vegne av
kommunen mot dekning av kostnadene ved innkrevingen.
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HFL § 3. Definisjoner
I denne loven menes med
a) eier: den registrerte og den reelle eier
b) fartøy: enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet
c) farvann: områder der fartøy kan ferdes
d) havn: kai eller kaier med tilknyttede sjø- og landområder som er tilrettelagt for mottak og
fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, og andre områder som
er tilknyttet disse
e) havneanlegg: arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet, herunder kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger
og lager- og administrasjonsbygninger
f)

kommunens sjøområde: område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og
bygningsloven med unntak av hoved- og biled

g) los: person ansatt i lostjenesten med lossertifikat utstedt etter denne loven
h) losing: veiledning ved los under navigering og manøvrering av fartøy
i)

reder: den som er utpekt som driftsansvarlig selskap i fartøyets sikkerhetsstyringssertifikat, og andre som står for sentrale funksjoner knyttet til driften av fartøyet.

Avgiftsområde
Avgiftsområdet gjelder
innenfor Narvik og
Evenes kommunes til
enhver tid fastsatte
grenser. Figuren over
indikerer
avgiftsområdet i Narvik
kommune.
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Avgiftssatser og vilkår
Avgiftsplikt og unntak
Narvik kommune har vedtatt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale farvannsavgift til
kommunen, jf havne- og farvannsloven § 36 og FKD forskrift 2019-xx-xx nr xx § 3:
Forskrift § 3. Avgiftsplikt
Farvannsavgift kan ilegges fartøy som anløper havn og innretning for drift av Akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn
eller akvakulturanlegg i kommunen i løpet av samme kalenderdøgn, kan avgift kun ilegges én
gang.
Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:
a) fartøy med største lengde under 15 meter
b) isbryterfartøy i forbindelse ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og
farvannsloven § 6
c) norske og utenlandske orlogsfartøy
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse
med arbeid i farvannet på Svalbard
f)

bergingsfartøy i forbindelse med berging

g) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster,
losser eller tar om bord passasjerer.
Kommunen kan frita andre fartøy enn dem som er nevnt i andre ledd, fra plikten til å betale
farvannsavgift.
Narvik kommune har ikke fritatt andre fartøy enn de som er nevnt i § 3.

Grunnlag for beregning av farvannsavgift
Jf FKD forskrift 2019-xx-xx nr xx § 4:
Forskrift § 4. Avgiftssatser
Grunnsatsene for farvannsavgift skal baseres på fartøyenes bruttotonnasje (BT) slik den er
angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av
fartøyer av 1969.
Kommunen kan fastsette en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av
fartøyets BT. Videre kan kommunen fastsette rabattordninger som ikke er basert på BT.

Narvik Havn KF | Forskrift om farvannsavgift gjeldende fra 1.april 2020 | Side 3

Narvik Havn KF
Satser for farvannsavgift
Følgende satser gjelder per anløp:
BT
Fra
1
2 001
10 001
13 001

Til
2000
10 000
13 000

Sats per BT
0,10
0,05
0,30
1,00

Satser 2020 ekskl mva
Sum per gruppe Akkumulert sum
200
200
400
400
900
1 500

Minstesats settes til kr 125 per anløp ekskl mva.
Månedsavgift per fartøy kan avtales per kalendermåned lik:
Farvannsavgift per anløp (minimum minstesats) x 15 anløp
Avtale om månedsavgift må søkes om gjennom skriftlig henvendelse senest siste hverdag før
kalendermåned starter:
•

per post til Narvik Havn KF, Havnegata 2, 8514 Narvik eller

•

e-post til «firmapost@narvikhavn.no».

Cruiseskip innrømmes en rabatt på 60 % av beregnet farvannsavgift.
Skip som er drevet med naturgass innrømmes en rabatt på 40 % av beregnet farvannsavgift.
Rabatter kan ikke kombineres, men gunstigste rabattordning skal velges. Rabattert avgift per anløp
kan ikke bli mindre enn minstesats.
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