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Saken gjelder spørsmål om passasjervederlag og anløpsavgift etter havne- og
farvannsloven.

Framstilling av saken
Sonunersesongen 2005 startet saksøkte Hurtigruten ASA (Hurtigruten) sitt skip MS
Richard With å anløpe Geiranger, Anløp til Geiranger �ar opprinnelig en prøveordning,
men fra og med sommersesongen 2006 ble Geiranger fast anløpssted for alle Hurtigrut.ens
nordgående ruteskip.
Den første sesongen betalte Hurtigruten en mindre passasjeravgift til saksøker Stranda
kommune ved Stranda Hamnevesen KF (Stranda Hamnevesen). Fra sesongen 2006 betalte
Hurtigruten kr 800 per anløp i havneavgift.

I 2009, 20 10

og 20 1 1 betalte Hurtigruten

henholdsvis kr 293 042, kr 3 14 148 og kr 395 906 i havneavgift.
Hurtigrutens skip legger ikke til kai i Geiranger, men stanser i sjøornrådet utenfor
Geiranger. Hurtigruten har inngått avtale med Gelianger F]ordservice AS (Geiranger
Fjordservice) om at båten "Geirangerfjord" skal hente avstigende passasjerer og frakte
disse til havn. I henhold til lokal forskrift og prisliste betaler Geiranger Fjordservice
anløpsavgift på kr 4 300 per år og kaivederlag for leie av kaiplass.

I brev datert 7. november 2011 ble Hurtigruten gjort kjent med følgende vedtak fattet av
Stranda Hamnevesen: "Hurfigruten ANS skal følgje Stranda Hamnevesen sine gje/dande

pris ar og vilkår fo. m 2012". l brev datert

l . desember 20 1 1 ble Hurtigruten gjort kjent

med at det for 2012 ble regnet en prisøkning på dagjeldende priser på ca. 5 %.
På bakgrunn av ikrafttredelse av havne- og farvannsloven av 2009 (heretter havneloven),
vedtok Stranda Hamnevesen i februar 2012 lokal forskrift med forretningsvilkår og
prisliste.

I forskriftens punkt 4 ble det bestemt at alle fartøy skulle betale anløpsavgift

fastsatt etter skipenes bmttotonnasje. l punkt 2 ble det bestemt at anløpsavgiften gjaldt

"alle fartøy som har anløp til offentlig eller privat kai/terminal. Føresegna gjeld også for
fartøy som ankrer og/eller utfører ilandsetting av passasjerer og/eller gods fr& 'reden'."
Som vedlegg til forskrift fulgte forretningsvilkår og prisliste. Av prislisten fremgikk det at
det skulle betales passasjervederlag når fartøy ankrer opp og/eller setter av og på
passasjerer. Passasjervederlaget inkl. sikringsgebyr ble satt til kr 18 for skip i
utenrikstrafikk. For øvrige fartøy, inkl. Hurtigruten, ble passasjervederlaget satt til kr 15.
Lokal forskrift ble godkjent av kornn mnestyret den 14. mars 2012.
Våren 2012 var det korrespondanse mellom partene vedrørende passasjervederlaget.
Stranda Hamnevesen bekreftet ovenfor Hurtigruten at det ikke ble forhandlet på pris og at
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det ville bli avkrevd passasjervederlag på kr 15 per passasjer ombord i Hurtigrutens sk1p,
uavhengig av om de forble ombord eller gikk

i land i Ge1ranger. I epost av

20. juni og brev

av 21. juni 2012 informerte Hurtigruten om at en ville prøve lovligheten av havnevesenets
regulativ og at det fremsto som urimelig at Hurtigruten måtte betale ekstra avgift i tillegg
til anløpsavgift og utgifter til tenderbå.t. Videre fremgikk det at Hurtigruten forbeholdt seg
retten til å kreve refundert for mye innbetalt vederlag og at ethvert krav om vederlag ikke
ble betalt før spørsmålet var avklart.

I brev av

23. oktober 20 12 klaget Hurtigruten Stranda Hamnevesen inn for

Konkurransetilsynet. Det ble gjmt gjeldende at fastsettelsen av passasjervederlaget var i
strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling i konkurranseloven

§ Il. I

avgjørelse av 30. apri12013 valgte Konl<urransetilsynet av ressursmessige hensyn ikke å
realitetsbehandle klagen.
I lokal forskrift om anløpsavgift for Stranda Hanmevesen KF 20 13, 12/185 KOM, ble

anløpsavgift basert på skips bruttotonnasje videreført.

I prislisten ble sikringsvederlag satt

til kr 18,50. Passasjervederlag øvnge fartøy, inkl. Hurtigruten, ble satt til kr 15.

I 2012 ble Hurtigruten avkrevd kr 637 276 i anløpsavgift og kr l 289 970 i
passasjervederlag, totalt kr l 927 246. Av dette har Hurtigruten betalt inn kr 726 758,
hvorav kr 240 008 er anløpsavgift og kr 486 750 er passasjervederlag.

I 2013 har

Hurtigruten blitt avkrevd kr 603 300 i anløpsavgifl og kr l 2 12 676 i passasjervederlag,
totalt kr l 815 976.
Etter korrespondanse mellom Hmiigruten og Stranda Hamnevesen, tok Stranda
Hamnevesen ved advokatfullmektig Lennart Garnes 15. juli 2013 ut stevning mot
Hurtigruten, der det ble krevd betaling av passasjervederlag for 2012 med kr l 121 295.
Hurtigruten ved advokat Mats E. Sæther har gitt tilsvar innen fristen og samtidig kommet
med motkrav. Det er krevd frifinnelse i hovedkravet og i motkravet ugyldighet av
forskrifter og vedtak som for 2012 og 2013 hjemler ileggelse av anløpsavgift samt
tilbakebetaling av innbetalt anløpsavgift for 2012 med kr 726 758.
Hovedforhandling var berammet til!!. og 12. november 2013. Idet partene i oktober
orienterte om at de ønsket rettsmekling, ble rettsmekling berammet til5. november 20 13
og hovedforhandling omberammet til 3. og 4. desember 2013.
Rettsmekling ble avholdt 5. november 2013, og partene kom ikke til enighet.

I Stranda Hamnevesen sitt prosesskriv av 14. november 2013 ble påstanden utvidet til også
å gjelde ubetalt passasjervederlag og anløpsavgift for 2013.
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Hovedforhandling ble gjennomført i Ålesund tinghus den 3. og 4. desember 2013. Det ble
hørt til sammen 4 parter og vitner og ellers gått frem slik rettsboken viser.

Saksøkerens påstandsgrunnlag
Når det gjelder passasjervederlag, anføres det at Hurtigruta gjennom å sette av passasjerer 1
havneonuådet i Geiranger og å la disse gå i land over Hamnevesenets kai- og
terminalanlegg har vedtatt Stranda Hamnevesenet sme publiserte fonetnings- og prisvlikår.
Det foreligger således en avtalerettslig forpliktelse til å betale det vederlag som
Hamnevesenet krever.
Det er ikke grunnlag for revisjon av prisvlikårene etter avtaleloven § 36. Utgangspunktet er
at avtaler skal gjennomføres etter sitt innhold. Revisjon må ha et rettslig grunnlag, og det
følger av rettspraksis at terskelen for revisjon er høy. Det er ikke tilstrekkelig at andre
vilkår kUillle være mer rimelige. Stranda Hamnevesen har opptrådt i samsvar med det
lovgiver legger opp til. Prisene er ikke urimelige og bruk av kai og kaifasiliteter er innenfor
for det å yte havnetjenester. Det er ikke noe misforhold mellom inntekts- og utgiftssidene
hos Stranda Hamnevesen. Det foreligger 1kke usaklig forskjellsbehandling, men tvert i mot
likebehandling av Hurtigruten og cnuseskipene.
Hamnevesenet sine krav på anløpsavgift for 2012 og 2013 har rettslig grunnlag i lokal
forskrifter. Det foreligger et materielt kompetansegrunnlag. Stranda Hamnevesen får ikke
dekket kostnader til sikkerhet og fremkommelighet i sjøområdet mennom betaling for
*nester som ytes i havnen.
Hurtigruten sine skip anløper Geiranger i havneloven§ 25s forstand. Havneloven§ 4 er
styrende for havnedefinisjonen. Det er ikke avgjørende at Hurt1grutens skip ikke ankrer
opp, det er havneoperasjonene Jassing og lossing som må spille inn.
Det må gjøres en reduksjon i anløpsavgiften på omtrent 60 %. Begrunnelsen for dette er at
Stranda Hamnevesen har ført kostnader som ikke skal dekkes under anløpsavgiften.
Saksøkerens påstand i hovedkravet:

l. Hurtigruten ASA dømmes innen to uker fi·a dommens forkynnelse å betale til
Stranda Hamnevesen KF kr 418 260 i skyldig passasjervederlag for 2012, med
tillegg av forsinkelsesrenter fra siste fakturas forfall til betaling skjer.
2. Hurtigruten ASA dømmes innen to uker fra dOIIl!liens forkynnelse å betale til

Stranda Hanmevesen KF

kr 816 285 i skyldig passasjervederlag for 2013, med

tillegg av forsinkelsesrenter fra siste fakturas fotfall til betaling skjer.
3. Hurtigruten ASA dømmes im1en to uker fra dommens forkynnelse å betale til

Stranda Harll!levesen KF kr 301 643 i skyldig ubetalt anløpsavgift for 2013 med
tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

4. Hurtigruten ASA dømmes til å betale Stranda Hamnevesen KF sine
sakomkostninger.

•
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Saksøkerens påstand i motkravet:
l. Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen KF fbfinnes for tilbakebetalingskrav.
2. Hurtigruten ASA plikter å betale Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen KF kr
222 180 i skyldig ubetalt anløpsavgift for 20 12, fra forfall til betaling skjer.
3, Hurtigruten ASA dømmes til å betale Stranda konunune ved Stranda Hamnevesen
KF sine sakomkostninger.
Saksøktes pJlstandsgrunnlag

Etter havneloven § 39 har eiere av havner og havneterminaler plikt til å motta fartøy i det
omfang plassforholdene tillater det. Stranda Hamnevesen kan således ikke nekte å motta
fartøy, og det kan ikke settes som v!lkår for å bruke farvannet eller havnen at det inngås
avtale om å betale vederlag.
Det foreligger ingen avta le i foreliggende sak. Hurtigruten avslo ttlbud i
epostkorrespondansen i mai Og Juni 2012 . Avtale er heller ikke inngått gjennom
konkludent atferd.
Geiranger Fjordservice betaler kaivederlag og anløpsavgift til Stranda Hamnevesen.
Geiranger Fjordservice belaster så Hurtigmten og andre bn1kere av fartøyet
"Geirangerfjord".
Havneloven§ 42 er bare en informasjonsbestemmelse, og gir ikke hjemmel for at
kommunene kan fastsette passasjervederlag. Strandas Hamnevesen krav om
passasjervederlag for passasjerer ombord og de som går i land må derfor ha hjemmel i
k01mnunens privatautonomi.
For passasjerer ombord, er det sikker rett at kommunenes privatautonomi ikke hjemler
krav om vederlag for at et skip ankrer opp eller oppholder seg i farvarmet. Kommunen eier
ikke farvannet eller grunnen under, og kan ikke ta vederlag for at noen seiler, oppholder
eller ankrer opp der.
For passasjerer i Hurtigruten som går i land, har Stranda Hamnevesen allerede fått betalt
ved at Geiranger Fjordservwe har betalt for leie. Passasjerer har rettslig krav på å kunne gå
på den offentlige kaien, og konununen kan ikke begrense tilgangen.
En eventuell avtale er uansett ugyldig etter forvaltningsrettens ugyldighetsregler. Det
foreligger myndighetsmisbruk, brudd på god forvaltningsskikk og materielle feil ved
vedtaket fra kommunen. Avtalen vil også være ugyldig etter avtaleloven § 36. Det
foreligger ingen gjensidtg avtale, men et ensidig fastsatt av Stranda Hamnevesen Prisene
er urimelige. Det er ingen tjeneste at noen går over kommunalt område.
Når elet gjelder anløpsavgiften anføres det at havnevesenet kan dekke utgifter til sikkerhet
og fremkommelighet i havnen gjennom vederlag, og at utgiftene blir faktisk dekket fullt ut
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gjennom vederlag. Det er Stranda Hamnevesen som har bevisbyrden for at utgifter ikke er
dekket gjennom vederlag, og denne har de ikke oppfylt.
Subsidiært anføres det at det ikke er hjenunel for å kreve anløpsavgift fra Hurtigruten fordi
Hurtigrutens skip ikke anløper havn, Jf. havneloven§ 25.
Atter subsidiælt anføres det at anløpsavgiften skal være null eller svært lav.
Utgifter som er ført under anløpsavgiften er enten andre utgifter enn utgifter til offentlig
myndighets�ttøvelse under havneloven og utgifter til sikkerhet eller fremkommelighet i
sjøområdet eller at utgiftene allerede er dekket gjennom vederlag.
Saksøktes påstand i hovedkravet:
Prinsipalt:
l. Hmtigruten ASA frifhmes.

Subsidiært:
1. Hurtigruten ASAs passasjervederlag til Stranda Hamnevesen

KF for 2012 og 2013

fastsettes etter rettens skjønn.

l begge tilfeller:
l. Stranda Hamnevesen KF dømmes til å betale sakens omkostninger med tillegg av
lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.
Saksøktes påstand i motkravet:
Prinsipal!.
l . Hurtigruten ASA plikter ikke å betale anløpsavgift til Stranda Hamnevesen KF for

2012

og 2013.

Subsidiært:
l

Hurtigruten ASAs anløpsavgift t!l Stranda Hanmevesen KF for 2012 og 2013
fastsettes etter rettens skjønn

I alle tilfeller:
l. Stranda Hamnevesen KF phkter å refundere Hurtigruten ASA for mye innbetalt
anløpsavgift med

kr 240 008

og/eller passasjervederlag med kr 486

750

for 2012,

med tillegg av forsinkelsesrente fra betaling ble mottatt av Stranda Hanmevesen KF
til oppgjør skjer.
2. Stmnda Hanmevesen KF dømmes til å betale sakens omkostninger med tillegg av
lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
Rettens vurdering

Anløpsavgift
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Havneloven § 25 første ledd gir hjemmel for kommunen til å fastsette og oppkreve en
avg1ft for fartøy som anløper havner i kommunen. Avgiften kan bare dekke kommunens
kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av loven og
tilretteleggelse for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, og
anløpsavgiften kan videre kreves inn til dekning av slike kostnader i den utstrekning de
ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen.
Hurtigruten har anført at dets skip ved å stanse i sjøområdet utenfor Geiranger ikke anløper
havn.

Hva som anses som havn er definert i havneloven § 4 andre ledd, hvor følgende fremgår:

"Med havn menes i denne loven omr&der som er til bruk for fartøy
-som ska/laste eller losse gods eller transportere passasjerer som ledd i
sjøtransport eller annen næringsvirksomhet,
-har behov for landings- og liggeplasser mv. (forbindelse med utøvelse av fiskeri
og havbruksnæring,
-for øvrig har behov far oppankrings- eller liggeplasser eller lignende.
Alle områder som hm·er til eller er fitnksjonelt k71y/let fil omr&der som nevnt i første
punktum anses også som havn."
Det er ikke omtvistet at selve havnen i Geiranger er omfattet av havnebegrepet i
havneloven§ 4. Spørsmålet er om det området hvor Hurtigrutens passasjerer går over til
"Geirangerfjord"

er

innenfor havne begrepet.

"[d)efinisjonen tar sikle pa en
fysisk ogfunksjonell avgrensning av havnebegrepet, med fokus på oppnåelse av lovens
Av Ot. prp. nr. 75 (2007�08) fremgår det på side !5 1 at

formål og de faktiske eller fysiske områdene som knyttes til slike funksjoner." På side !52
fremgår det at "alle områder som benyrres ti/lasting, lossing, omlasting av gods eller
transport av passasjerer [skal} anses som havn etter loven her dersom virksomheten utøves
som ledd i sjøtransport eller annen næringsvirksomhet. Med sjøtransport menes frakt av
gods og passasjerer i næringsvirksomhet mot vederlag. Det er ikke et krav om faste ruter
eller anløp."
I Østgårds "Havne- og farvannsloven med kommentarer" fremgår det på side 35 at

"[a]lle
omr&der som naturlig kan sees p& som en del av havnen i et helhetlig perspektiv, ji1ller
derfor innenfor definisjonen."

Hurtigrutens driftssjef Svein Sollid forklarte i retten at passasjerer går over til
"Geirangerfjord" i statlig farled. Han forklarte at stedet skipene stanser varierer fra dag til
dag, og at dette avhenger av sklpstrafikken ellers. Under hovedforhandlingen ble det

7

13-1 2241 OTVI-SUMO

6. J a n . 2 0 1 4

8 : 52

S u n n mo r e T i n g r e l l

N r. 4500

S.

fremlagt bilder, og det ble pekt ut en plass innenfor pulierten på Homlong og pullerten på
Lauvsneset som et sted hvor Hurtigrutens skip normalt stanser.
På bakgrunn av bevisførselen finner retten at det området som Hurtigrutens passasjerer
stiger av, naturlig kan sees på som en del av havnen i et helhetlig perspektiv, og således et
område som omfattes av havne begrepet i havneloven § 4.
Av Ot.prp. nr. 75 (2007-08) fremgår det på side 164 at det med anløp av havn, "menes
fartøy som går inn 1 havnens 'område', jf definisjonen av havn i§ 4. Hvorvidt fartøyet
legger til kai eller legger til annet sted innenfor havnens område, er således uten
betydning."
Brynjar Østgårds " Havne- og farvannsloven med kommentarer" fremgår det på side l02
at "[a}vgiften påleggesfartøyer som anløper havn i kommunen. Det innebærer atfartøyer
I

bare passerer gjennom kommunens sjøområde, ikke kan avkreves avgift " Videre
fremgår det at "[m]ed anløp av havn menes atfartøyet legger til kai eller andre
innretninger i havnen, men også at det ankrer opp i havnebassenget"som

Geiranger ligger i enden av Geirangerfjorden, og det er derfor ikke mulig å passere
Geiranger. Skip som i slike tilfeller vender tilbake uten å gJøre seg bruk av havneområdet,
må etter rettens oppfatnmg, normalt likestilles med passering.
Retten mener at Hurtigrutens skip, selv om de ikke ankrer opp eller fortøyer, gjør seg bruk
av havnen i Geiranger. Retten viser til at Hmiigruten bruker havneområdet til det som
området er ment for, nemlig til lasting og lossing og at skipene således ikke bare passerer
sjøområdet. Retten viser i denne sammenheng også til at havnevesenet i slike tilfeller like
fullt vil kumle ha utgifter til tilrettelegging av sikkerhet og fremkommelighet i
havneområdet, selv om de ikke ankrer opp eller fortøyer.
Retten finner etter dette at HUrtigrutens skip anløper havnen 1 Geiranger.
Anløpsavgiften skal etter havneloven § 25 bare benyttes til å dekke kostnader ved utøvelse
av offentlig myndighet med hjemmel havneloven med forskrifter og kostnader til å legge
til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Av forslaift
20.12.2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift fremgår det
i § 3 første ledd at dette kan være kostnader til "navigasjonsinnretninger, investeringer og
vedlikehold i farleden, fJerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og
fastsettelse og Mndhevelse av ordensforskrifter". Av forskriften § 3 annet ledd fremgår det
at "[f]elleskostnader til administrasjon skal betegtzes og fordeles slik al anløpsavgiften
bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene". Kystverket er gitt kompetanse til
å avgjøre hvorvidt en kostnad skal dekkes under anløpsavgiften dersom det er tvil, jf. femte
ledd.
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Anløpsavgift kan etter havneloven § 25 bare innkreves i den utstrekning kommunen ikke
får dekket ko stnade ne gjennom betaling for tjenester som ytes i havnen.
Det fremgår av Ot.prp. nr. 75 (2007-08) på side 164 at av gi ften skal være

kostnadsorientert og ikke av fiskal ka rakte r. På side 61 i proposisj anen uttales det at
anl øp savgift en ikke skal gi økonomisk overskudd Av veiledning til havne- og
farvannsloven (2009) utarbeidet av Kystverket fremgår av punkt16.4.1 i veiledningen at

"[djersom vederlagene havnene tar inn ikke dekker alle kostnadene, kan kommunen etter
havne- og farvannsloven § 25 ta anløpsavgift."
Anløpsavgiften er således ment bare å dekke påvisbare kostnader på kommunens hånd.
Dersom en kommune kan dekke sine kostnader gjennom vederlag som ytes i havnen, vil
ikke kostnadene i tillegg kunne trekkes inn som grunnlag for beregning av anløpsavgiften.
Tjenester som kommunene kan ta vederlag for vil typ isk kunne være fortøyningshjelp,
kaileie og beredskap og tiltak på havneterminal for å hindre terrorisme (ISPS).
Av b evisf ørsel en fremgikk det at Stranda Hamnevesen i 2012 har hatt innte kter i

forbindelse med tjenesteyting med kr l O 717 654, hvorav kr 9 495 354 er inntekte r fra
crui se utland og kr l 222 300 er inntekter ved fortøyning. I 2013 har Stranda Hamnevesen
foreløpig hatt inntekter i forbindelse med tjenesteyting med kr 6 857 200, hvorav kr
3 880 15 3 er inntekter i forbindelse med ISPS, kr l 469 900 er inntek ter ved fOliøyning
utland og kr l 507 147 er kaivederlag.
Stranda Hamnevesen har inngått avtaler med Geiranger Fj ordservice AS, hvor Geiranger
Fjordservices oppgaver i henhold t! l avtale er drift av Geiranger cruise terminal. I 2012 var
vederlaget til Geiranger Fjordserv!Ce kr 2 462 089 og for 2013 var vederlaget til Geiranger
Fjordservice kr1150 374. Regnskap ene viser at disse utgiftene i sin helhet er ført som
utgift som relaterer seg til utgifter som kan føres under anløpsavgiften.
Kommunerevisor Kjell Gunnar Alnes forklarte i retten at det ble inn gi tt merknader til at
driftsavtalen med Geiranger Fjordservice i sin helhet er ført som utgift under
anløpsavgiften.

Havnesjef Rita Berstad Maraak forklarte i retten at det ikke er riktig at utgiftene i
forbindelse med driftsavtale med Geiranger Fjordservice i sin helhet skal føres som
kostnad til tilrettelegging av sikkerhet og fremkommelighet, og at havnevesenet således har
gjort feil ved føring. Hun forklarte videre at havnevesenet i lengre tid har hatt kjennskap til
at re v isor har hatt merknader til regnskapet Hun killllle ikke angi hvor stor del av
driftsavtalen gjelder arbeid som knytter seg til kostnader til å legge til rette for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøo1måde. Hun antok at i hvert fall 50 % av avtalen
knytter seg til utførelse av oppgaver utover tilretteleggelse av s1kkerh et og

·9·
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fremkommelighet i kommunens sjøområde, og bekreftet samtidig at havnevesenet har
svært høye utgifter knyttet til ISPS. Under hovedtorhandlingen ble det gjennomgått t1ere
fakturaer fra Geiranger Fjordservice utstedt i henhold til driftsavtale, og disse er etter sin
ordlyd utgifter i forbindelse med ISPS, fortøyning eller kail eie

.

Maraak forklarte videre at også noen av de øvrige utgiftene som delVIs er fØrt under
anløpsavgiften, herunder utgifter til aunonseutgifter/markedstØring og utgifter til oppføri ng
av kai, endebrygge, landgang og pullert, er utgifter som ikke skal dekkes under

anløpsavgiften.
Sum utgifter ført under anløpsavgiften var for 2012 satt til kr 3 124 029 og for 2013
foreløpig til kr l 739 252. Totalt overskudd nnder po st 1330 Samferdsel/transport var i
2012 kr 7 882 925, og for 2013 er foreløpig overskudd kr 7 988 422. Kommunerevisor
Alnes forklarte i retten at det ikke er grunn t!l å tro at det vil være stor differanse mellom
overskudd for 2012 og overskudd for 2013,
På bakgrunn av bevisførselen finner retten at Stranda Hamnevesen ikke har sannsynliggjort
at havnevesenet har kostnader i torbindelse med utøvelse av offentlig myndighet under

havneloven med forskrifter og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde som havnevesenet ikke får dekket inn ved
betaling av tjenester som ytes i havnen.
Hurtigruten har etter dette fått medhold i sin påstand om at Hurtigruten frifinnes for krav
på betaling av anløpsavgift for 2012, medhold i at Hurtigruten ikke plikter å betale
an løps avgift for 20 l3 og medhold i krav om ti lb ak ebetali ng av innbetalt anløpsavgift for
2012 med kr 240 008.

Passasjervederlag
Etter havneloven§ 42 fjerde ledd kan den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsette
pris og andre forretningsvilkår.
Det følger av forarbeidene at havneloven§ 42 fjerde ledd er av informativ karakter og at
den ikke gjør annet enn å vise til utslag av den alminnelige avtalemekanismen og den
generelle næringsfriheten, den adgang enhver har til å fastsette pris og andre
forretningsvilkår for tjenester som tilbys, jf. Ot.prp. nr. 75 (2007-08) s. 179. Videre
fremgår det av proposisjonen at lovens uttrykk ''pris" er ment å gi klart uttrykk for at
prisingen av tjenester som ytes av kommunen og andre i havnen følger ordinære
markedsmekanismer og vederlagssystem, og erstatter tidligere havneavgifter knyttet til
vare,

kai og passasjerer. Havnelovens uttrykk "andre forretningsvilkar" viser til den

alminnelige avt aleretten.
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Stranda Hamnevesen har anført at Hurti grut en s plikt til å betale p assasjervederlag for
passasjerer ombord i skipene og de som går i land, følger av avtale mellom partene.
Etter alminnelige avtalerettslige prinsipper foreligger en avtale når en part har akseptert et
tilbud som den annen part har gitt. Ved vurderingen av om en part er kontraktrettslig
bundet vil partenes utsagn og armen atferd ha avgjørende betydning. l Rt. 2001 s. 1288
uttalte Høyesterett følgende på side 1298:

"For spørsmålet om kontrakt skal anses sluttet, er det avgjørende om [parten] har
opptrådt på en slik mare at det har gitt [motparten] rimelig grunn til å tro ar han har
fått oppdraget.''
Spørsmålet er s åledes om Stranda Hamnevesen ut fra Hurtig rutens utsagn og annen atferd
hadde rimelig gnmn til å tro at Hurtigruten ak septerte passasjervederlagene.
Høsten/vinteren 2011 ble Hurtigruten gjort kjent med at de fra og med sesongen 2012

skulle følge havnevesenets gjeldende priser og vi lkår og at det ble regnet en prisøkning på
ca. 5 %. Drift ssJ ef i Hurtigruten Svein Sollid forklarte i retten at Hurtigruten på dette
tidspunktet forsto dette slik at det ville bli en pris økning på ca. 5 % ut i fra det de hadde
betalt i 2011.
Lokal forskrift med pris- og forretningsvilkår ble vedtatt av havnevesenet i februar 2012 og
godkjent av kommunestyret 14. mars 2012. Etter korrespondanse mellom partene,
bekreftet havnesjefMaraak i mai 2012 ovenfo r Hurtigruten at det ville ble krevd

passasjervederlag for alle pas sasj ere r ombord og informerte om at det 1kke ble forhandlet
på pris. I brev av 21. juni 2012 f ra Hurtigruten, ble Stranda Hanmevesen varslet om at
Hurtigruten anså dette som uri me lig og at Hurtigruten ville prøve lovligheten.
Maraak forklarte i retten at det er havnevesenet som ensidig har fastsatt at det skal betales
passasjervederlag for samtlige passasjerer ombord i Hurtigrutens skip, og at det ikke i
forkant har vært en dialog med Hurti grut en vedrørende dette.
Sollid forklarte i retten at Hurtigruten på ingen måte har akseptert at Stranda Hamnevesen
kan kreve 15 kr per passasjer. Han forklarte at Hurtigruten først i våren 2012 ble
oppmerksom pa at Stranda Hamnevesen ville ha passasjervederlag for samtlige passasjerer
ombord i Hurtigrutens skip og det høye vederlag dette medførte.

På bakgrunn av bevisførselen, finner retten at det ikke er sann synliggjort at Stranda
Hamnevesen ut i fra Hurtigrutens utsagn hadde rimelig grunn til å tro at Hurtigruten
aksepterte passasjervederlag. Retten viser til forklaringen fra Solli om at det ovenfor
havnevesenet skriftlig ble reagert på passasjervederlag også for avstigende pass as jerer Det
ble vist til at hav nevesen et ikke tilbyr tjenester eller fasiliteter utover det som alle andre
.

•
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kan benytte seg av. Etter rettens oppfatning fremgår dette også av brevet datert 21. juni

2012 når det bemerkes at "[d]eres beregninger medfører at vi vil måtte betale kr. 900.000
passasjervederlag uten at dere verken yter noen tjenester eller stillerfasiliteter til

i

disposisjon for våre passasjerer."
Retten finner heller ikke at Stranda Hamnevesen ut i fra Hurtigrutens etterfølgende atferd
ved at skipene fortsatte å seile til Geiranger, hadde rimelig grunn til å tro at Hurtigruten
hadde bundet seg til å betale passasJervederlag. Retten viser til at Hurtigruten høsten 2012
klaget Stranda Hamnevesen inn for Konkurransetilsynet santt at Hurtigruten ikke betalte
fakturaer fra havnevesenet. Hmiigrutens skip fortsatte å seile inn Geirangerfjorden fordi
selskapet mente seg berettiget til dette etter havneloven§§ 14, 15 og 39.
Stranda Hamnevesen har subsidiært anført at det tilbys passasjerfasiliteter og at
havnevesenet derfor kan kreve passasjervederlag. Hurtigruten har anført at det ikke tilbys
tjenester utover det som er allment tilgjengelig, og at Stranda kommune som grunneier
ildce kan kreve vederlag for slike tjenester.
Utgangspunktet er at en kommune kan utøve eierrådighet på lik linje med andre private
grunneiere. Av hensyn til allmennhetens interesser er imidlertid en kommunes rådighetsrett
som grunneier undergitt visse begrensninger, jf. RG. 201 l s. 810 (Agder).
Av Eckhoff og Smiths "Forvaltningsrett" fremgår det på side 373 at det offentliges
eiendomsrett til områder og anlegg som er beregnet til allment bruk er undergitt særskilte
begrensnmger når det gjelder utøvelse av eierrådighet og avtalekompetanse. Det gis som
eksempel at en kommune ikke i kraft av sin eiendomsrett kan forby noen å gå eller kjøre

1

gatene.
Fra Justisdepartementets Lovavdelings uttalelse av 11. apri11985, som gjaldt spørsmål om
rettslig hjenunel for komntunal boikott av sør-afrikanske varer og skip, fremgår følgende
på side 4:

"Som utgangspunkt kan kommuner utøve eierrådighet over sine faste eiendommer på
lik linje med andre grunneiere. Hvis ikke særlige lovregler kommer inn i bildet ... ,
innebærer dette blant annet at bestemt bruk av grunnarealene kan forbys. Imidlertid
har kommunen stilt sine havneanlegg til disposisjon for en særskilt bruk fra
allmennhetens side etter havnelovens regler. Områdene er permanent avsatt til & yte
nødvendige tjenester ved moderne skipstransport. Det er dermed tvilsomt i hvilken
grad retten til skipsanløp, lossing, lasting og lignende kan begrenses bare med
hjemmel i den private eiendomsrett over grunnen. Nlir arealene blir gjort offentlige
pli en slik "kvalifisert" mlite mlt kommunens rådighet over grunnen være underlagt
visse begrensninger.

•
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Ved vurderingen er det ogs!J grunn til !J legge vekt p!J at kommunen selv er den
eneste eller den klart største havneeier i mange kommuner. Utføringen av lovlig

havnetjenester bør ikke kunne hindres generelt i en kommune fordi kommunen selv er
den dominerende havneeier. Kommunen må derfor i slike situasjoner ha en særlig
plikt til å holde havnene åpne for allmennheten."
Lovavdelingen antok at kommunenes eierposisjon innebar en plikt til ikke å hindre lovlige
lastinger, lossinger eller havneanløp, og at Oslo kommune på grunnlag av den private
eiendomsrett over havnen1kke kunne bmkotte sør-afrikanske skip

.

I Lovavdelingens uttalelse av 4. desember 1985, som gjaldt spørsmål om en kommune med
hjemmel i sin eiendomsrett til grunnen kunne forby skip som førte atomvåpen å anløpe
havnen, uttales følgende:

"En kommunal havn er offentlig område på samme måte som kommunale gater og
torg. Slik offentlig eiendom er normalt åpen for allmennheten innenfor de rammer
som lover og forskrifter setter for den spesielle bruken av veg, et torg eller en havn
innebærer. Etter gjeldende rett er det ikke adgang for offentlig myndighet fil å
begrense ferdselen på ojJentltg område av denne art med heimel i eiendomsretten
utover hva gjeldende lovgivning og eventuelt ordens- og politimessige forhold måtte
innebære. l særlig grad gjelder dette for anløp i offentlige havner som er utbyg d for
å betjene maritim trafikk."
I Ingvald Falchs "Rett til nett- Konkurranse i nettbundne sektorer" fremgår det på side 112
at

''[d}et faktum at brukerne har tilnærmetf ri tilgangsrett til de offentlige havnene, vil
imidlertid begrense adgangen for å sette betingelser for tilgangen. Slike betingelser

fungerer jo som ti/gangsbegrensninger. Det må derfor antas at rettsgrunnlaget
(forvaltningsretten) begrenser kommunenes rett til å betinge seg bruk av egne
havnetjenester og forby andre å utføre slike.. med mindre de/le som omtaltfo ran kan
begrunnes i trafikale eller ordensmessige forhold"
På side IlO i Falchs "Rett til nett- Konkurranse i nettbundne sektorer" fremgår det at

"[k}ommunene er ... bundet av de alminnelige forvaltningsrettslige regler om
myndighetsmisbruk. Havneeieren kan typisk ikke f o reta usaklig forskjellsbehandling eller
ta utenforliggende hensyn."
Driftssjef So ll i d forklarte i retten at pass asj erer ±ra Hurtigruten som går i land i Geiranger
enten avslutter reisen med Hurtigruten s skip eller at de fraktes med buss via Trollstigen til
Åles und eller Molde og deretter går ombord igjen på Hurtigrutens skip. Størsteparten av
avstigende passasjerer fraktes videre med buss. Disse passasjerene går over kaien til
bussene som kort tid etter frakter de videre.
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15 per passasjer i

passasjervederlag for samtlige passasjerer ombord og at utenlandske cruiseskip pålegges kr

18 ,50

i ISPS-vederlag per passasjer. Passasjerene fra utenlandske cruisesk1p går i land

gjellllom et kaiområde som av hensyn til beredskap og tiltak for å hindre terror, er
avsperret med gjerdet og s1kkerhetsvakter. Passasjerene fra Hurtigrutens skip går i land i
kaiområde som er åpen for allmellllheten. Geiranger Fjordservice betaler kaivederlag til
havnevesenet for leie av den del av kaien som "Geirangerfjord" legger til og som
Hurtigrutens passasjerer går i land.
Under hovedforhandlingen ble forretningsbetmgelsene for 2013 for Bergen og omland
Havnevesen gjellllomgått, og i punkt 3.4 fremgår det at passasjervederlag skal betales
dersom havnevesenets utenriksfasiliteter benyttes. Også forretningsbetingelsene for
Stavangerregionen Havn IKS for 2013 ble gjellllomgått, og i havner i denne regionen
kreves ikke passasjervederlag. Hurtigruten viste til at andre havner krever
passasjervederlag hvor havnevesenet har særskilte utgifter til passasjerbekvemmeligheter,
typisk i form av terminaler, De havnene som krever passasjervederlag, beregner vederlaget
på grunnlag av passasJerer som går ombord og stiger i land. Dette ble ikke imøtegått av
Stranda Hamnevesen.
Havnesjef Maraak forklarte at fasiliteter på havnen som er tilgjengelig for Hurtigrutens
passasjerer som går i land er selve kaien, et turistkontor og toalett, og at havnevesenet ikke
tilbyr tjenester for passasjerer som blir ombord på skipene. Utover dette tilbyr ikke
havnevesenet tjenester eller fasiliteter til Hurtigrutens passasjerer. Hun forklarte videre at
de fasihtetene Hurtigrutens passasjerer har tilgang til, er tilgjengelige for alle, også for
fastboende i Geiranger og turister som kommer fra utenlandske cruiseskip eller fra
landsiden, og at det bare er passasjerer fra Hw1igruten som pålegges passasjervederlag.
Passasjerer fra cmiseskipene, andre passasjerer på fartøyet "Geirangerfjord" og andre
turister som kommer fra landsiden betaler ikke vederlag for bruk av disse fasilitetene.
Retten fillller det ikke sannsynliggjmt at Stranda Hamnevesen har særskilte kostnader til
passasjerbekvemmeligheter for Hurtigrutens passasjerer, verken for de som går i land eller
de som forblir ombord i skipene. Det vises til ovennevnte samt Maraaks forklaring om at
utgiftene i forbindelse med ISPS er en stor del av havnevesenets utgifter, og at hun ikke
kunne angi om og i så fall i hvilken grad havnevesenet hadde kostnader i forbindelse med
passasjerfasiliteter for Hurtigrutens passasjerer. Retten finner at Stranda Hamnevesen ikke
yter tjenester til Hurtigrutens passasjerer utover det som er allment tilgjengelig og at
Stranda kommune ved Stranda Haillllevesen i kraft av sin eierrådighet således 1kke reelt
sett kan begrense tilgangen til havneområdet ved kreve passasjervederlag.
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Retten har etter dette kommet til at Hurtigruten får medhold i påstand om frifinnelse for
krav om betaling av passasjervederlag for 2012 og 2013 samt medhold i krav om
tilbakebetaling av innbetalt passasjervededag for 2012 med kr 486 750.
Forsinkelsesrenter
Hurtigruten har laevd forsinkelsesrenter av kr 726 758, hvorav kr 240 008 er innbetalt
anløpsavgift og la 486 7 5 0 er innbetalt passasjervederlag, fra det tidspunkt betaling ble
mottatt av Stranda Hamnevesen
Av forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd fremgår det at forsinkelsesrenter løper fra
forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren
har sendt skyldneren slaifthg påkrav med oppfordring om å betale.
Det følger av rettspraksis at renter av et laav om tilbakesøkning av betalt vederlag
begynner å løpe en måned etter slaiftlig påkrav med oppfordring om å betale, Jf. Rt.1995
s.1460 og Rt. 1995 s_ 1641.
Hurtigruten har ikke dokumentert at skriftlig påkrav om tilbakebetaling av kr 726 75 8 ble
fremsatt på ett tidligere tidspunkt enn i motsøksmål datert 23. august 2013. Etter
påkravsregelen skal forsinkelsesrenter beregnes fra og med 23. september 2013.
Saksomkostninger
Hurtigruten har nedlagt påstand om ulkjennelse av saksomkostninger.
Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen har tapt saken i sin helhet og skal i
utgangspunktet idømmes saksomkostninger, jf. tvisteloven § 20-2 første og am10t ledd.
Det er ikke anføtt at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig helt eller
delvis å frita Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen erstatningsansvar, og retten kan
heller ikke se at shke grunner foreligger.
Advokat Sæther fremmet i retten et salærkrav på kr 645 450 basert på samlet timeantall på
226,5 timer. Advokatfullmektig Garnes hadde ikke merknader til denne. Retten satte frist
til 11. desember 2013 med å supplere kostnadsoppgaven med utlegg t!l vitner og utlegg til
kost, losji og reise. Etter at utlegg er medtatt er omkostningsoppgave fra Hurtigruten på kr
939 363, hvorav kr 262 456 er honorar og utlegg for revisorer.Denne ble oversendt Garnes
med kort frist til å inngi merknader. Garnes hadde merknader til honorar til revisorer.
Sæther imøtegikk kommentarene.
Hensett til sakens varighet og omfang, 11tmer retten advokatsalæret rimelig. Retten viser i
denne sru11menheng til at det er benyttet en gjennomsnittlig timepris på ca. la 2 800 og at
Sæthers og Garnes' timeantall er omtrent likt.

. 15.
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Retten finner også honorar til revisor nmelige. Retten viser i denne sammenheng til at
revisorenes gjennomgang har vært nødvendig for Hurtigruten for å avdekke at Stranda
Hamnevesen har dekket utgifter under anløpsavgiften som ikke skal dekkes under denne
samt at utgiftene er dekket ved bruk av vederlag. Det vises også til at Stranda Hamnevesen
helt frem til partsforklaringen under hovedforhandling har fastholdt at anløpsavgiften bare
har gått til dekning av kostnader kan dekkes under anløpsavgiften og holdt tilbake
informasjon om at kommunerevisor hadde merknader til regnskapet.
Retten legger saksomkostningsoppgaven til grunn og Hurtigruten tilkjennes
saksomkostninger med kr 939 363.
Dommen er ikke avsagt innen lovens trist på to uker. Grunnen er at saken har vært
arbeidskrevende, jf. tvisteloven

§ 19-4 femte ledd tredje punktum.
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DOMSSLUTNING

l hovedkravet:
l . Hurtigruten ASA fi:it1nnes for krav om

betaling av passasjeravgift for 2012 og

2013.
2 . Hurtigruten ASA frifinnes for krav o m betaling av anløpsavgift for 20 1 3 .
I motkravet:
l . Hurtigruten ASA p likter ikke å betale anløps avgift for 2012.

2. Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen KF dømmes innen to - 2 - uker fra
dommens forkynnelse å betale til Hurtigruten ASA kr 726 758 kronersyvhundreogseksogtyvetusensyvhundreogfemtiåtte00/1 00 -, med tillegg av
lovens forsinkelsesrente fra 23. september 2013 til betaling skjer.

Erstatning for sakskostnader:
Stranda kommune ved Stranda Hamnevesen KF dømmes innen to - 2 - uker fra
dommens forkynnelse å betale til Hurtigruten ASA kr

939 363 -

kronernihundreogtrettinitusentrehundreogsekstitre00/1 00.

Retten hevet

����ea< L �"�u11&v, �
Therese Eriksen Håhjemsvik
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
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