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NY HØRING – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR 

TROMSØ HAVN KF OG GEBYRREGULATIV FOR 2022 

 

 

Bakgrunn 

Den 1. januar 2020 trådte Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven) i kraft. Loven avløste tidligere havnelov av 2009.  

 

Som den gamle loven inneholder også den nye loven en bestemmelse om at det må søkes 

om tillatelse for visse tiltak i og ved sjø. Bestemmelsen om dette finnes i havne- og 

farvannsloven § 14. Kommunen er tillatelsesmyndighet for de tiltak som nevnt i § 14 første 

ledd som skal settes i verk i kommunens sjøområde, med unntak for noen nærmere angitte 

typer tiltak. Det er Tromsø Havn KF som behandler slike søknader for Tromsø kommune. 

 

I medhold av havne- og farvannsloven § 33 kan kommunen gi forskrift om gebyr for 

behandling av søknad om tillatelse:  

 

«Departementet eller kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr for henholdsvis statens 

og kommunens behandling av søknad om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av 

denne loven. Gebyret skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for 

behandling av klage over vedtak.» 

 

Tromsø Havn KF utarbeidet opprinnelig et forslag til ny kommunal forskrift om 

saksbehandlingsgebyr, som ble sendt/lagt ut på høring i oktober 2021. Det kom få 

høringsinnspill, men ett av innspillene førte til at det er foretatt enkelte endringer i 

forskriftsforslaget med vedlegg. Endringene er vurdert å være vesentlige nok til at det bør 

gjennomføres en ny høring.  

 

Om endringene/nytt forslag til gebyrforskrift og forslag til gebyrregulativ for 2022 

I § 2 i opprinnelig forslag til forskrift, skulle gebyrenes størrelse angis i den til enhver tid 

gjeldende generelle prisliste for Tromsø Havn KF, som gjelder bruk av infrastruktur og kjøp 

av tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF. Den generelle prislisten vedtas årlig av Tromsø 

Havnestyre.  

 



 

Side 2 av 2 

I § 2 i oppdatert forslag til forskrift, står det at gebyrenes størrelse angis i et eget regulativ 

for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF. Gebyrregulativet skal vedtas av Tromsø 

kommunestyre gjennom årlige vedtak knyttet til budsjettprosessen. Det er også utarbeidet 

forslag til slikt gebyrregulativ for 2022. Selve beregningsgrunnlaget for de foreslåtte 

satsene følger også vedlagt, sammen med en nærmere begrunnelse. 

 

Det gjøres oppmerksom på at for 2022 vil gebyrsatsene komme frem av både den generelle 

prislisten til Tromsø Havn KF og av regulativet for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn 

KF. Årsaken er at den generelle prislisten for 2022 allerede er vedtatt, og det anses 

uforholdsmessig ressurskrevende å endre den vedtatte prislisten. Fra 2023 vil punktet om 

saksbehandlingsgebyr tas ut av Tromsø Havn KF generelle prisliste.  

 

I oppdatert forslag til forskrift er det også inntatt en ny § 5 om klageadgang.  

 

Oppdatert/nytt forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF, og forslag 

til gebyrregulativ for 2022, sendes herved på høring, sammen med beregningsgrunnlaget 

for gebyrsatsene, jf. forvaltningsloven § 37. Høringsdokumentene vil også bli lagt ut på 

Tromsø Havn KF hjemmeside, og kunngjort på Tromsø kommunes hjemmeside, samt i 

lokalavisene Nordlys og iTromsø. Høringen er åpen for alle. 

 

Frist for høringssvar og tilbakemeldinger 

Frist for å komme med tilbakemeldinger på forslaget til forskrift og gebyrregulativ er satt 

til 14.03.2022.  

 

Høringsinnspill/uttalelser skal sendes skriftlig per e-post til adm@tromso.havn.no. Eposten 

merkes «Høringsuttalelse til forskrift om saksbehandlingsgebyr». Uttalelse kan også sendes 

per post til Tromsø Havn KF, Postboks 392, 9254 Tromsø. 

 

Ta kontakt med Cecilie Johansen på cej@tromso.havn.no ved spørsmål knyttet til 

høringsdokumentene. 

 

Vedlegg 

 

1. Oppdatert/nytt forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF 

2. Opprinnelig forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF (utgått) 

3. Forslag til regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF for 2022  

4. Beregningsgrunnlag for satsene i gebyrregulativ for 2022 

5. Høringsliste 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Børre Christoffersen  Cecilie Johansen 

Prosjekt- og eiendomsdirektør  Juridisk rådgiver 
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