Forskrift om orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland
Hjemmel: Fastsatt av Narvik kommune xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann §
9 første ledd bokstav b), c) og d).

§ 1. Formål
Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til
effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Narvik kommune.
I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i
forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder.
§ 3. Pålegg om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til
og avgang fra havn
Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
Kommunen kan gi pålegg om fortøyning dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg
ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
§ 4. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:
a)
i Narvik havn innenfor en rett linje mellom – mot øst ytre Katleberget (pos. N 68° 24,10′ Ø 17° 28,70′)
68° 23,70′ Ø 17° 29,00′) og mot vest vestlig pynt av Framnesodden (pos. N 68° 25,95′ Ø 17° 22,90′) t
25,58′ Ø 17° 21,50′)
b)
Innenfor en avstand på 100 meter fra vrak i følgende posisjoner:.
N 68° 25.900′, E 17° 21.347′ (Odin)
N 68° 26.027′, E 17° 22.649′ (Anton Schmidt)
N 68° 26.080′, E 17° 22.655′ (Wilhelm Heidkampf)
N 68° 26.079′, E 17° 22.725′ (Dieter von Roeder)
N 68° 31.402′, E 17° 25.373′ (Hermann Künne)
N 68° 24.490′, E 17° 48.725′ (Georg Thiele)
N 68° 25.010′, E 17° 53.759′ (Wolfgang Zenker)
N 68° 24.965′, E 17° 53.671′ (Bernd von Arnim)
N 68° 24.878′, E 17° 53.610′ (Hans Lüdemann)
Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.
§ 5.Forbud mot snøtømming
Det er forbudt å tømme snø i
a)
sjøen mellom Utstikkerkai 1 og Utstikkerkai 2 i sentralhavnen.

§ 6. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene
§ 7. Sanksjoner
Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller fattet vedtak i medhold av den
gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 7 så langt de passer.
Overtredelse av forskriften kan straffes med overtredelsesgebyr etter havne- og
farvannsloven § 50. Den som bryter handlingsnormene i havne- og farvannsloven § 50 første
ledd slik at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller
materielle verdier, kan straffes med bot eller med fengsel opptil to år, jf. havne- og
farvannsloven § 51
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021

