
FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR 
HERØY KOMMUNE 

 
Vedteke av Herøy kommunestyre i K-sak 143/18 den 06.12.2018 

_____________________________________ 
 
 

1. Innleiing 

1.1 Heimel 

Anløpsavgift er fastsett i henhald til lov 2009-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann 

(Havne- og farvannslova 2009) § 25 med tilhøyrande forskrifter. 

1.2 Sjøområdet og avgiftdekning 

Herøy kommune sitt sjøområdet omfattar sjøområdet innanfor kommunen sin grenser. 

Anløpsavgift vert ilagt fartøy og er fartøyet si betaling for bruk av farvatn, sjøareal, 

innretningar og tiltak som vil kunne medverke til å lette fartøyet sin ferdsel i kommunen sitt 

sjøområde. 

1.2 Iverksetting 

Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune gjeldande frå 01.01.2019. Frå same tid vert 

forskrift av 09. mars 2017 nr. 579 om anløpsavgift, Herøy kommune, Møre og Romsdal 

oppheva. 

 

2. Anløpsavgift 

2.1 Beregningsgrunnlag 

Anløpsavgift vert berekna etter fartøyet sin bruttotonnasje (BT) i henhald til Den 

internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 23. juni 1969. For fartøy som ikkje er målt 

eller har gyldig målebrev, fastset Herøy kommune fartøyet sin tonnasje etter skjønn. 

Anløpsavgift skal betalast ein gong pr. anløp. Ved gjentekne anløp innanfor eit og same 

døgn skal ikkje avgifta betalast meir enn ein gong pr. døgn. 

Alle oppgjevne satsar er eksklusiv meirverdiavgift. 

2.2 Regulativ for anløpsavgift 

Alle fartøy, med unntak som nemde i pkt. 2.3., betalar anløpsavgift etter følgjande satsar: 

Fartøy under 50 BT Kr 0,- pr. anløp 

Fartøy mellom 50 BT og 300 BT Kr 170,- pr. anløp 

Fartøy mellom 300 BT og 1200 BT Kr 220,- pr. anløp 

Fartøy over 1200 BT Kr 280,- pr. anløp 



Kystruten Bergen-Kirkenes * Kr 206.226,- pr. år 
* I samsvar med «Forskrift nr. 2010-12-20-1762 Kommunenes beregning og innkreving av 

anløpsavgift» § 5 er det inngått fastprisavtale med Hurtigruten AS for perioden 2018-2019 (2020) etter 

vedtak gjort av Herøy kommunestyre i K-sak 89/18. 

Utan om fritak frå anløpsavgift under pkt. 2.3 vert det ikkje gitt rabatt uansett ruteområde, 

fartøytype eller heimehamn. 

 

2.3 Fritak for anløpsavgift 

Følgjande fartøy er fritekne for anløpsavgift: 

 Fartøy som passerer sjøområdet utan å anløpe kommunal eller privateigd kai 

 Fartøy som anløper hamn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikkje lastar 

eller lossar 

 Bergingsfartøy og isbrytar under utføring av berging og isbryting 

 Orlogsfartøy, så vel norske som utanlandske 

 Kystverket sine fartøy i samband med arbeid i farvatnet 

 Fartøy tilhøyrande Redningsselskapet (redningsskøytene) 

 Fartøy med største lengde under 15 meter 

 

3. Opplysningsplikt, ansvarstilhøve m.m. 

3.1 Opplysingsplikt 

Herøy kommune kan krevje dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlege krav til statistikk 

eller for å kunne kontrollere berekning av kommunen sine krav i medhald av denne forskrifta. 

Hamnebrukarar og private kaieigarar pliktar å gi Herøy kommune dei opplysingane som er 

naudsynt for å berekne og innkrevje anløpsavgifta. 

 

3.2 Ansvarsforhold 

Reiar og agent er solidarisk ansvarleg for betaling av anløpsavgifta. 

Skuldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved for sein betaling av anløpsavgift 

tilkjem renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved for sein betaling m.m. 

Krav som Herøy kommune har mot reiar, har panterett i skipet etter reglane om sjøpantrett i 

lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova). 

 


