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HJEMMEL 

Fastsatt av Lyngen kommunestyre den 13.10.21 med hjemmel i FOR-2019-12-11-1838: 

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift, gitt av 

Samferdselsdepartementet i medhold av LOV-2019-06-21-70: Lov om havner og farvann. 

 

 

§1 VIRKEOMRÅDE 

Forskriften gjelder Lyngen kommunes beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy 

som anløper havn i kommunens sjøområde. Definisjonen av «havn» fremgår av Lov om 

havner og farvann §3 (LOV-2019-06-21-70) 

 

§2 AVGIFTSPLIKT 

Fartøy som anløper havn i kommunen skal betale farvannsavgift til Lyngen kommune, jfr. 

Lov om havner og farvann §36. 

Farvannsavgiften skal dekke Lyngen kommunes kostnader til: 

a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til 

fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jfr. §6. 

b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter 

c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier 

Farvannsavgiften ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp 

til havn i kommunen fra samme skip, i løpet av samme døgn,- ilegges avgift kun en gang.  

 

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er: 

a) fartøy med største lengde under 15 meter 

b) isbryterfartøy i forbindelse med 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 arbeide 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 

Lyngen kommune kan i særlige tilfeller vedta å frita andre fartøyer for plikten til å betale 

farvannsavgift. 
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§3 FRITAK, NEDSETTELSE OG ETTERGIVELSE 

Ved anløp til kommunale havner gjelder følgende bestemmelser: 

Rute/linjegående fartøy tilhørende samme rederi/operatør med minst 2 anløp per uke, kan 

betale farvannsavgift med et fast beløp per måned. Hva som regnes for rute/linjegående 

fartøy, kan avgjøres av Lyngen kommune. 

Lyngen kommune kan for særskilte fartøygrupper eller ved spesielle anledninger gi fritak 

og/eller reduksjon av farvannsavgiften. Det kan også fastsettes årsavgift eller sesongavgift. 

Lyngen kommune kan etter søknad gi fritak for farvannsavgift for vernede fartøyer. 

 

§4 BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR FARVANNSAVGIFT 

I FOR-2019-12-11-1838, §4, heter det at: 

«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» 

 

Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet eller fartøyet ikke har gyldig målebrev, 

fastsettes BT av Lyngen kommune, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. 

 

Følgende satser gjelder per anløp: 0,30 per bruttotonn (BT) eks. mva. 

Minste avgiftsbeløp er 60.- eks. mva. per anløp. Utregnet avgiftsbeløp avrundes til nærmeste 

hele krone. Beløpet kan indeksreguleres hvert 4. år. 

 

 

§5 BETALINGSPLIKT 

 

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av farvannsavgiften, jfr. 

Havne- og farvannslovens §40, første ledd. 

 

 

 

§6 INNKREVING AV FARVANNSAVGIFTEN 

 

Eiere eller operatører av havner eller havneterminaler som er organisert som eget rettssubjekt, 

skal levere nødvendige opplysninger som grunnlag for Lyngen kommunes innkreving av 

farvannsavgift. 

Lyngen kommune kan bestemme at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler skal 

innkreve farvannsavgift på vegne av Lyngen kommune mot særlig godtgjørelse. 
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§7 KLAGE 

 

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i Lov av 10. februar 

1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Klagen sendes til Lyngen kommune. 

Kystverkets hovedkontor er klageinstans. 

 

 

§8 IKRAFTTREDELSE 

 

Forskriften trer i kraft 1.1.2022. 


