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Anløpsavgift - klage over Kystverkets vedtak om pålegg om retting og stansing   

Vi viser til klage datert 18. juli 2016 fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ved advokat 

Brynjar Østgård (heretter klager), vedrørende Kystverkets vedtak datert 27. juni 2016 om 

pålegg om retting og stansing av innkreving av anløpsavgift.  

1. Innledning 

Kystverket fattet ved brev 27. juni 2016 vedtak (heretter vedtaket) med pålegg om at klager 

skal 

- stanse dagens praksis med å finansiere kostnader med anløpsavgift som ikke lovlig 

kan finansieres med slik avgift 

- rette tidligere innkrevet anløpsavgift, inntil kr. 18 098 013 er tilbakeført til 

anløpsavgiftsområdet 

- identifisere og tilbakeføre overdekning i 2016.      

Kystverkets vedtak ble påklaget ved brev 18. juli 2016 (heretter klagen). Kystverket foretok 

den forberedende klagebehandling, men fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Klagen 

ble således oversendt Samferdselsdepartementet (heretter departementet) for endelig 

avgjørelse ved brev 12. august 2016, med kopi til klager. 

2. Nærmere om forvaltningsbehandlingen 

Ved e-post 23. september 2016 mottok departementet et brev fra klagers eierkommuner, der 

det ble uttrykt bekymring for konsekvenser av Kystverkets vedtak, dersom dette blir stående. 

Ved e-post 17. oktober 2016 ba klager om at departementets behandling av saken ble stilt i 

bero i påvente av oversendelse av ytterligere dokumentasjon. Ved e-post 8. november 2016 

oversendte klager en ny gjennomgang av klagers selvkostregnskap. Gjennomgangen var 

foretatt av EnviDan Momentum. Etter anmodning fra departementet, foretok Kystverket en ny 
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forberedende klagebehandling på bakgrunn av den nye selvkostgjennomgangen. Kystverket 

konkluderte med at det oversendte materialet ikke foranlediget endringer i det opprinnelige 

vedtaket. 

Kystverkets nye gjennomgang foranlediget et nytt innspill fra klager som ble oversendt 

departementet ved e-post 7. desember 2016. Fordi EnviDan Momentum, ved utarbeidelse av 

etterkalkyler for anløpsavgiften, benyttet et annet oppsett enn det som opprinnelig var benyttet 

i det påklagede vedtak, ba departementet om at det ble redegjort nærmere for uenigheten 

knyttet til de enkelte i postene, og at begrunnelsen for uenigheten ble relatert til Kystverkets 

begrunnelse, jf. punkt 3 i vedtaket, jf. tilsynsrapporten1 pkt. 4. På denne bakgrunn oversendte 

klager et nytt innspill til departementet ved e-post 19. januar 2017. Kystverket foretok en ny 

vurdering på bakgrunn av dette materialet, og ved oversendelse 3. april 2017 fastholdt 

Kystverket sitt vedtak. 

Parallelt med at ny dokumentasjon ble oversendt fra klager og gjennomgått av Kystverket, 

oversendte Norsk Havneforening et brev2 til samferdselsministeren. Norsk Havneforening 

uttrykte bl.a. bekymring for Kystverkets håndtering av saken, og de stilte seg til disposisjon 

for et møte med statsråden. Ved brev 9. desember 2016 og 13. januar 2017, ga KS Bedrift 

uttrykk for en tilsvarende bekymring, og også de ba om et møte med statsråden. NHO Sjøfart, 

Kystrederiene og Norges Rederiforbund oversendte et brev til statsråden 2. februar 2017, der 

de bl.a. stilte seg til disposisjon for et møte med statsråden. 

Et møte mellom politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og representanter fra Norsk 

Havneforening og KS Bedrift ble gjennomført 3. februar 2017. Et tilsvarende møte ble 

gjennomført med NHO Sjøfart, Kystrederiene og Norges Rederiforbund 4. april 2017. Det ble 

presisert innledningsvis i de to møtene at det ikke var mulig for statsråden å kommentere den 

konkrete saken siden den var under behandling, og at hensikten med møtene var å høre 

møtedeltagernes synspunkter for å sikre at saken var så godt opplyst som mulig før endelig 

vedtak treffes. 

3. Sakens bakgrunn 

Saksforholdet forutsettes kjent og departementet viser derfor kort til den tidligere 

saksbehandlingen. 

Kystverket er gitt myndighet til å føre tilsyn med at forskrift om kommunenes beregning og 

innkreving av anløpsavgift overholdes, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om 

kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift (anløpsforskriften) § 8. 

Ved brev 1. juli 2015 ble klager varslet om at Kystverket ville gjennomføre tilsyn med klagers 

beregning og innkreving av anløpsavgift for årene 2012-2014. Hensikten med tilsynet var å 

undersøke om fastsettelsen av anløpsavgiften for det aktuelle tidsrommet var i tråd med 

regelverket, herunder å kontrollere at avgiftsinntektene ikke overskrider de kostnader som 

kommunen kan finansiere med avgift, og at tilordningen av felleskostnader til avgiftsområdet 

er dokumentert på en slik måte at det lar seg gjøre å føre kontroll med at avgiftsinntektene 

ikke overstiger selvkost. På denne bakgrunn ble klager bedt om å fremlegge nærmere 

spesifisert dokumentasjon. 

                                                 
1 Tilsynsrapport. Beregning av anløpsavgift. Kristiansund og Nordmøre havn IKS. 20. januar 2016. 

2 7. desember 2016 
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Tilsynet ble gjennomført høsten 2015. I tilsynsrapporten konkluderte Kystverket med at 

klager har avgiftsfinansiert kostnader utover det som er hjemlet i § 3 i anløpsforskriften. De 

aktuelle kostnadene er relatert til  

- forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av havneinfrastruktur, samt regional 

utvikling innenfor havnesektoren 

- dirigering av sjøtrafikk inn til havn og tildeling av kai- eller ankringsplass 

- farvannsforvaltning i sjøområder og i saker som er statens ansvar, og  

- kontorlokaler 

Under henvisning til tilsynsrapporten, varslet Kystverket ved brev av 29. januar 2016 til 

klager om muligheten for at det ville bli fattet et enkeltvedtak med pålegg om å 

- gjennomgå innkreving av anløpsavgift fra og med 1. januar 2012, og identifisere hvor 

stort beløp som gjelder annen virksomhet enn den som lovlig kan finansieres med 

anløpsavgift 

- tilbakeføre innkrevet beløp som gjelder annen virksomhet enn den som lovlig kan 

finansieres med anløpsavgift til brukerne 

- stanse dagens praksis med å finansiere kostnader uten tilhørighet til avgiftsområdet 

med anløpsavgift 

- oversende følgende dokumentasjon til Kystverket: 

o korrigert selvkostregneskap for 2012 og frem til dato for stansing av dagens 

praksis 

o redegjøre for kostnadene som tilordnes anløpsavgiftsområdet i korrigert 

selvkostregneskap 

o angi beløp som skal tilbakeføres avgiftsområdet, og plan for tilbakeføring av 

midler 

I brev av 25. februar 2016 kommenterte klager både innholdet i tilsynsrapporten, og 

Kystverkets varsel om mulig vedtak med pålegg om retting og stansing. 

Kystverket fattet følgende vedtak 27. juni 2016: 

"Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 57, jf. anløpsavgiftsforskriften §§ 3 og 9, 

pålegges Kristiansund og Nordmøre Havn IKS å 

a) stanse dagens praksis med å finansiere kostnader med anløpsavgift som ikke 

lovlig kan finansieres med slik avgift, jf. Kystverkets vurderinger under punkt 3 

b) rette tidligere innkrevet anløpsavgift inntil 18.098.013,- kr er tilbakeført til 

anløpsavgiftsområdet 

c) identifisere overdekning i 2016 basert på de fordelingsnøklene som Kystverket 

har lagt til grunn for 2015 og tilbakeføre også disse midlene til avgiftsområdet. 

Dersom noen av de ansatte har fått endrete arbeidsoppgaver i forhold til da 

Kystverket var på tilsynsbesøk, kan andre fordelingsnøkler benyttes forutsatt at 

anløpsavgiftsregelverket overholdes. 

Rettingen skal skje ved at KNH setter anløpsavgiften til null inntil det året inngående 

saldo på overdekningen er lavere enn årets forventede kostnader innenfor 
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avgiftsområdet. Da kan anløpsavgift igjen innkreves slik at avgiften dekker de aktuelle 

kostnadene på avgiftsområdet. Fristen for å sette avgiften til null er 11.7.16. 

I den perioden overdekningen tas ned, må KNH utarbeide selvkostbudsjett og 

etterkalkyle på vanlig måte, jf. anløpsavgiftsforskriften § 7. 

Pålegget er et enkeltvedtak som kan påklages til Samferdselsdepartement innen 3 - tre 

uker etter at dette brevet er kommet frem. Se orientering om klageadgang. 

Søksmål om gyldigheten av pålegget eller krav om erstatning som følge av pålegget kan 

ikke reises uten at Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har benyttet retten til å klage 

over vedtaket og klagesaken er avgjort av Samferdselsdepartementet. Søksmål kan 

likevel reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble fremsatt, og det ikke 

skyldes forsømmelse fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS' side at klageinstansens 

avgjørelse ikke foreligger, jf. forvaltningsloven § 27 b." 

Ved e-post 11. juli 2016 til Kystverket, meddelte klager at de anså vedtaket som en nullitet, 

og at de derfor ikke hadde plikt til å rette seg etter vedtaket. På denne bakgrunn ble det 

begjært oppsettende virkning, jf. § 42 i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven). Ved brev 13. juli 2016 ble begjæringen avvist. Som 

nevnt over ble vedtaket påklaget ved brev 18. juli 2016.  

4. Klagers anførsler  

4.1 Klagers prinsipale påstand  

Klager hevder prinsipalt at Kystverkets vedtak er en nullitet, fordi vedtaket er ugyldig som 

følge av rettsanvendelsesfeil. Det anføres i denne forbindelse at Kystverket ikke har 

kompetanse til å overprøve det skjønn som klager har utøvet ved fordeling av "kostnader på 

hhv. de offentlige oppgaver som dekkes av anløpsavgiften og de privatrettslige oppgaver, som 

dekkes gjennom vederlag". Klager viser til at Kystverkets tilsynsmyndighet er begrenset til å 

kontrollere at det skjønnet klager har utvist er lovlig, i den forstand at det ikke er "uforsvarlig, 

usaklig, vilkårlig, urimelig eller på annen måte beheftet med feil", noe som, etter klagers 

vurdering, ikke er tilfelle i den foreliggende sak. 

Klager anfører videre at Kystverkets vedtak er ugyldig fordi det er lagt til grunn "en for 

snever oppfatning av loven og særlig § 25 om anløpsavgiften" ved vurderingen av hvilke 

oppgaver som kan finansieres ved anløpsavgiften. Det vises i denne forbindelse til at det 

farvannet klager har ansvaret for er betydelig i omfang og at trafikken er stor. Dette 

innebærer, ifølge klager, at havnevakten må forestå oppgaver som til dels er av 

offentligrettslig karakter, også i farvann som staten har ansvar for, for å sikre en forsvarlig 

trafikkavvikling. 

Klager viser også til at Kystverkets vedtak er tyngende, og at et ugyldig tyngende vedtak er en 

nullitet. 

4.2 Klagers subsidiære påstand 

Subsidiært hevder klager at Kystverkets vedtak under enhver omstendighet må omgjøres av 

departementet. Det vises til at "Kystverket har lagt an en meget snever fortolkning av hva 

kommunal havnemyndighet kan befatte seg med og hvilke kostnader som derved kan belastes 

under anløpsavgiften", og at vedtaket av denne grunn må omgjøres slik den foretatte 

nedjusteringen anses som tilstrekkelig og lovmessig. I tillegg er klager av den oppfatning at 
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Kystverket "har lagt an en feil vurdering av den skjønnsmessige fordeling av kostnader under 

henholdsvis anløpsavgift og vederlag", og at også dette tilsier at departementet må omgjøre 

vedtaket. 

Klager avviser Kystverkets oppfatning om at havnen ikke har et bevisst forhold til hvilke 

kostnader som kan dekkes inn med anløpsavgiften, og viser til at det har vært nødvendig å 

iverksette tiltak i områder hvor staten har forvaltningsansvar og myndighet. Dette fordi 

Kystverket ikke har etterkommet anmodning om sikre at hovedled og biled er sikker og 

fremkommelig. Det vises videre til at spørsmålet om klagers adgang til å finansiere andre 

deler av egen virksomhet med anløpsavgift enn det som regelverket gir anvisning på, tilligger 

klagers skjønnsutøvelse. Klager stiller seg uforstående til Kystverkets påstand om 

dobbeltbelastning, og viser til at de nå benytter adgangen til å ta saksbehandlingsgebyr fullt 

ut. Anløpsavgiften må, etter klagers vurdering, kunne finansiere veiledning og 

trafikkregulering som gis til fartøy når trafikkbildet og tilhørende farvann tilsier at det er 

behov for det, og Kystverket har ikke adgang til å overprøve klagers vurdering av interne 

forhold i havnen i den grad som vedtaket gir uttrykk for. Det vises til at havnestyret i all 

hovedsak befatter seg med oppgaver knyttet til offentlig myndighetsutøvelse, og et 

fordelingen av kostnader som klager har dekket inn med anløpsavgift, er forsvarlig og 

lovmessig. Klager vurderer at den nedjustering som er foretatt på bakgrunn av tilsynet, er 

tilstrekkelig. 

5. Kystverkets merknader til klagen 

Kystverket har i brev til departementet 12. august 2016, 28. november 2016 og 4. april 2017 

vurdert klagen, men har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket, jf. forvaltningsloven § 33 

annet ledd. 

Kystverket viser til at spørsmålet om hvilke kostnader som kan finansieres ved anløpsavgift 

beror på en tolkning, og at Kystverket, i denne forbindelse, kan overprøve kommunens skjønn 

fullt ut. Kystverket deler ikke klagers oppfatning om at loven er fortolket for snevert, og at det 

er lagt opp til en innstramming av regelverket. 

Når det gjelder havnens sikringsplan, er dette et dokument som havnene er pålagt å utarbeide i 

kraft av å være eier. Dette taler, etter Kystverkets oppfatning, mot at oppgavene knyttet til 

sikringsplanen kan finansieres ved anløpsavgift. Det vises videre til fordelingsnøkler som 

fremkommer av vedlegget til vedtaket, og at honorar til havnestyret må vurderes konkret på 

samme måte som fordelingsnøkler for lønn. 

Etter Kystverkets vurdering er den nedjustering som klager har foretatt på bakgrunn av 

tilsynet, ikke tilstrekkelig for å rette de feilene som er gjort. Det pekes på at det ikke fremgår 

at klager har tilbakeført, eller tar sikte på å tilbakeføre, dette beløpet. 

6. Departementets vurderinger 

6.1 Innledning 

Det fremkommer av lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) § 34 at departementet som klageinstans kan prøve alle sider av saken, 

herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Departementet skal vurdere de synspunkter klager 

kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klagen. 
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6.2 Departementets kompetanse som klageorgan 

Som det fremgår av punkt 2 har klager, ved to anledninger, justert hvilke kostnader som de 

mener kan finansieres med anløpsavgift. Ved brev oversendt pr. e-post 19. januar 2017, 

hevder klager at departementet både kan og skal ta hensyn til nye kostnader i vurderingen av 

om det er innkrevet for høy anløpsavgift. Klager begrunner dette med at klageinstansen, i 

utgangspunktet, kan ta hensyn til fakta som er kommet til etter at det påklagede vedtaket er 

truffet, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Under henvisning til juridisk teori og uttalelser 

fra Justisdepartementets lovavdeling, mener klager å finne støtte for at den omstendighet at 

klageren kunne ha kommet med informasjonen før vedtaket ble fattet i første instans, ikke i 

seg selv er til hinder for at departementet som klageinstans tar hensyn til de nye 

opplysningene.  

I sitt innspill, oversendt departementet 3. april 2017, bestrider Kystverket klagers vurdering. 

Det vises til at nye kostnader ikke kan anses som en del av "saken", jf. forvaltningsloven § 34, 

og at departementet således verken har kompetanse eller plikt til å vurdere slike kostnader 

som en del av klagebehandlingen. Kystverket viser videre til at dersom departementet tar 

hensyn til nye opplysninger av en slik karakter, vil det både hindre et effektivt tilsyn ved at 

tilsynsmyndigheten ikke vil kunne avgrense sine tilsyn, i tillegg til at det vil medføre en 

forlengelse av saksbehandlingstiden fordi de nye opplysningene ikke gir tilstrekkelig grunnlag 

for å verifisere hvorvidt de nye kostnadene lovlig kan finansieres ved anløpsavgift. 

Departementet har følgende syn på problemstillingen: 

Forvaltningsloven § 34 annet ledd regulerer klageinstansens kompetanse og plikter. Som 

klageorgan har departementet plikt til å vurdere rettslige, faktiske og skjønnsmessige sider av 

det påklagede vedtaket. Departementet er derfor enig med klager når det anføres at vi, som 

klageorgan, kan ta hensyn til fakta som er kommet til etter at det påklagede vedtaket er truffet. 

En grunnleggende forutsetning for klageinstansens kompetanse er likevel at den hele tiden 

holder seg til samme sak som er avgjort av underinstansen. Dette utledes av ordet "saken" i 

første punktum, se s. 551, Woxholth, G (2011). Forvaltningsloven med kommentarer. Hva 

som er samme sak er ikke definert i loven, men det legges til grunn at det menes samme sak 

som er avgjort av underinstansen. Det vises i denne sammenheng til s. 300, Eckhoff, T. & 

Smith, E. (2014). Forvaltningsrett. 10. utgave. Det vises videre til Sivilombudsmannens sak 

2009/1936 hvor det uttales at klageinstansens kompetanse er begrenset til den sak klagen 

gjelder, og at det derfor, av hensyn til saksbehandlingsreglene, er viktig å holde et klart skille 

mellom klagesaken og andre saker som i og for seg kan være relatert til klagesaken eller ha 

betydning for denne. 

Det avgjørende blir etter dette hva som er å anse som "saken" i det foreliggende tilfellet, og 

utgangspunktet for vurderingen vil være hvilken sak som er avgjort av underinstansen som i 

dette tilfellet er Kystverket. 

Kystverkets vedtak er en oppfølgning av det tilsynet som ble gjennomført hos klager 7.-8. 

desember 2015. Kystverkets kompetanse som tilsynsmyndighet er i denne sammenheng 

begrenset til å føre tilsyn med at bestemmelsene i anløpsforskriften blir overholdt, jf. 

forskriftens § 8 første ledd. Kystverkets tilsyn gjaldt derfor hvorvidt de kostnadene som 

klager faktisk hadde finansiert med anløpsavgift, lovlig kunne finansieres med slik avgift. 

Tilsynet gjaldt ikke om det fantes ytterligere kostnader i klagers samlede virksomhet som 
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kunne ha vært finansiert med anløpsavgift. Som Kystverket anfører i sitt brev 3. april 2017, 

kan kommunene selv velge hvorvidt de vil finansiere farvannsforvaltning med anløpsavgift, 

og spørsmålet om ev. andre kostnader som kunne vært finansiert med anløpsavgift, er ikke 

gjenstand for tilsyn. Forskriften setter således en ramme for hva som anses som "saken" i 

forvaltningslovens forstand. Dersom departementet legger de nye kostnadene til grunn for sin 

vurdering, vil faktum være et annet enn det som Kystverket la til grunn for sitt vedtak. Videre 

vil departementet overta rollen som tilsynsmyndighet dersom de nye kostnadene legges til 

grunn for departementets klagebehandling, og de rettslige problemstillingene og hensyn som i 

et slikt tilfelle må tas i betraktning ville vært annerledes. Det vises i denne sammenheng til 

dom inntatt i Rt. 1997 s. 343. Saken gjaldt spørsmålet om bygningsrådets og fylkesmannens 

vedtak om å kreve gjenopprettet boforhold på en eiendom var ugyldige. Høyesterett uttalte 

bl.a. følgende: 

"… Etter forvaltningsloven § 34 annet ledd kan klageorganet prøve alle sider ved 

saken, og kan som hovedregel treffe nye vedtak også når underinstansens vedtak er 

ugyldig. Men særlig ved materielle kompetansemangler vil dette neppe gjelde uten 

unntak, og av bestemmelsen følger det at det nye vedtak må gjelde "saken". Hva som er 

samme sak, er ikke nærmere definert i loven. 

Et vedtak basert på det faktum og det rettsgrunnlag bygningsrådet la til grunn, er 

vesensforskjellig fra det å basere seg på at den midlertidige tillatelsen gjelder, men at 

det er grunnlag for å kalle den tilbake og at det bør skje. Faktum er et annet. Den 

rettslige hjemmel og de rettslige problemstillinger er andre, likeledes de hensyn som må 

tas i betraktning ved den forvaltningsmessige skjønnsutøvelse. Forskjellene er så 

markante at jeg er tilbøyelig til å mene at fylkesmannen her ikke har handlet innenfor 

"saken", selv om sluttresultatet - pålegg om tilbakeføring til boliger - blir det samme i 

hans vedtak som i bygningsrådets. Mitt standpunkt er at fylkesmannen ikke hadde 

kompetanse til å treffe vedtaket. …". 

På bakgrunn av ovennevnte legger departementet til grunn et vi, som klageorgan, ikke har 

kompetanse til å overta rollen som tilsynsmyndighet i klagesaksbehandlingen. Saken er 

begrenset til spørsmålet om de kostnader som faktisk var finansiert ved anløpsavgift på det 

tidspunktet tilsynet ble gjennomført, lovlig kunne finansieres ved anløpsavgift. Departementet 

legger således ikke de nye kostnadene som klager påberoper seg til grunn for 

klagebehandlingen. 

6.3 Sakens rettslige utgangspunkt 

Ifølge § 25 i lov 17. april nr. 19 om havner og farvann (heretter havne- og farvannsloven) kan 

kommunene helt eller delvis finansiere den kommunale farvannsforvaltningen gjennom 

anløpsavgift. Avgiftsplikt utløses ved anløp til offentlige eller private havner i kommunen. 

Anløpsavgiften kan, ifølge loven, bare benyttes til å dekke kostnader ved utøvelse av offentlig 

myndighet med hjemmel havne- og farvannsloven med forskrifter, og kostnader til å legge til 

rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Av forskrift 20. desember 

2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift (heretter 

anløpsforskriften) fremgår det av § 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 håndhevelse av ordensforskrifter". 

http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=gadests&doc_key=gL19670210z2EzA734&hash=gL19670210z2EzA734
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Bestemmelsen slår videre fast at "[f]elleskostnader til administrasjon skal beregnes og 

fordeles slik at 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. anløpsforskriften § 3 femte ledd. 

Anløpsavgift kan etter havne- og farvannsloven § 25 kun innkreves i den utstrekning 

kommunen ikke får dekket kostnadene gjennom betaling for tjenester som ytes i havnen. 

Det fremgår på side 164 i Ot.prp. nr.75 (2007-08) (heretter forarbeidene) at avgiften skal være 

kostnadsorientert og ikke av fiskal karakter. På side 61 i forarbeidene uttales det at 

anløpsavgiften ikke skal gi økonomisk overskudd. Av "Veiledning om havne- og 

farvannsloven" utarbeidet av Kystverket3, fremgår det av punkt 16.4.1 at "[d]ersom 

vederlagene havnene tar inn ikke dekker alle kostnadene, kan kommunen etter havne- og 

farvannsloven § 25 ta anløpsavgift." Anløpsavgiften er således ment å kun 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 typisk kunne 

være fortøyningshjelp, kaileie og beredskap og tiltak på havneterminal for å hindre terrorisme 

(ISPS). 

6.4 Klagers prinsipale påstand  

Klager hevder at Kystverkets vedtak er en nullitet fordi det er ugyldig som følge av en 

rettsanvendelsesfeil.  

Slik departementet forstår klagers anførsler, mener klager at Kystverkets vedtak er ugyldig på 

bakgrunn av følgende grunnlag:  

a) Kystverket har ikke kompetanse til å overprøve fullt ut det skjønn som klager har 

utøvet ved fordeling av kostnader som kan tilordnes anløpsavgiften, og kostnader som 

kan dekkes inn ved vederlag 

b) Kystverket har lagt til grunn en for snever fortolkning med hensyn til hvilke kostnader 

som kan finansieres med anløpsavgift 

Ugyldige enkeltvedtak kan enten ha karakter av å være nulliteter eller angripelige vedtak. 

Dersom vedtaket er en nullitet, er det helt fra det ble vedtatt virkningsløst. Et angripelig 

vedtak må derimot først kjennes ugyldig dersom rettsvirkningene skal falle bort. Hvorvidt 

ugyldigheten medfører at vedtaket er angripelig eller om det er en nullitet, beror i første rekke 

på hva slags vedtak det dreier seg om. Hovedregelen er at tyngende vedtak er nulliteter, mens 

begunstigede vedtak er angripelige4. Klager hevder at virkningen av at Kystverkets vedtaket 

er ugyldig, er at det er en nullitet fordi det er tyngende. 

Departementet vil først vurdere om vedtaket er ugyldig fordi Kystverket ikke har materiell 

kompetanse til å treffe en slik avgjørelse som fremkommer av det påklagede vedtaket.  

Ifølge havne- og farvannsloven § 25 første ledd er det opp til den enkelte kommune om den 

vil kreve inn anløpsavgift eller ikke. Ordet "kan" brukes altså i denne forbindelse til å angi at 

                                                 
3 Veilederen ligger på Kystverkets hjemmeside: http://www.kystverket.no/globalassets/regelverk/havne-og-

farvannsloven/veiledning-til-havne--og-farvannsloven-per-05032015.pdf   

4 Sivilombudsmannen sak 97-1098 

http://www.kystverket.no/globalassets/regelverk/havne-og-farvannsloven/veiledning-til-havne--og-farvannsloven-per-05032015.pdf
http://www.kystverket.no/globalassets/regelverk/havne-og-farvannsloven/veiledning-til-havne--og-farvannsloven-per-05032015.pdf
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kommunene har kompetanse til selv å avgjøre om de vil pålegge fartøy som anløper havn 

anløpsavgift. Dersom kommunen velger å benytte seg av adgangen, er det imidlertid kun 

kostnader knyttet til myndighetsutøvelse og til sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes 

sjøområde som kan kreves dekket gjennom anløpsavgiften, såfremt kostnaden ikke kan 

dekkes gjennom betaling for tjenester i havnen eller andre gebyr og avgifter i medhold av 

loven, samt kommunens kostnader forbundet med utøvelse av offentlig myndighet. 

I forarbeidene5 til loven slås det fast at de kostnader som kan inngå i anløpsavgiften, er 

begrenset til de som påløper ved tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver i de kommunale 

farledene, nærmere bestemt kostnader som konkret kan knyttes til "oppgavene med etablering 

og håndheving av ordensforskrifter (vedtak), investeringer og vedlikehold i eventuelle 

kommunale farleder, sikring av uhindret ferdsel i farvannet og tilsyn med at havneanlegg er i 

forsvarlig stand. Avgiften vil også kunne dekke omkostninger ved ekstraordinære forhold som 

oppstår i farvannet, slik som fjerning av fartøy osv., men da bare den delen av kostnaden som 

går utover det som kan inndrives hos den ansvarlige. I tillegg vil utgifter til administrasjon, 

lønninger mv. kunne dekkes". 

Som omtalt under pkt. 6.3 åpner havne- og farvannsloven § 25 annet ledd for at departementet 

i forskrift kan gi nærmere regler om hvilke kostnader en anløpsavgift skal kunne dekke. For å 

unngå usikkerhet når det gjelder spørsmålet om hvilke kostnader som kan inngå i 

beregningsgrunnlaget for anløpsavgiften, har departementet benyttet seg av sin 

forskriftskompetanse og fastsatt anløpsforskriften som gir nærmere regler om hvilke 

kostander en anløpsavgift skal kunne dekke, jf. § 3 første ledd. 

Departementet vurderer at havne- og farvannsloven § 25, sammenholdt med anløpsforskriften 

§ 3, viser at det ikke er lagt opp til at kommunen selv skal foreta den endelige vurdering og 

bedømmelse av hvilke kostnader som kan dekkes av anløpsavgiften, men at dette må bero på 

en tolkning av regelverket. Skjønnet er således lovbundet og kan prøves fullt ut av 

Kystverket. 

Departementet vil tilføye at Kystverket har både rett og plikt til å føre tilsyn med at 

bestemmelsene i anløpsavgiften overholdes, jf. anløpsforskriften § 8. Tilsynsoppgaven 

innebærer således at Kystverket blant annet må kontrollere at den fastsatte anløpsavgift er 

beregnet og innkrevet i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. For å kunne ivareta denne 

oppgaven, er det, etter departementets vurdering, nødvendig at Kystverket har vurdert 

hvorvidt de fordelingsnøkler som klager har lagt til grunn, er i overensstemmelse med 

regelverket. Det ligger i regelverkets system at Kystverket som tilsynsmyndighet skal 

kontrollere hvorvidt de enkelte kostnader er av en slik karakter at de kan dekkes av 

anløpsavgiften. 

På bakgrunn av ovennevnte vurdering konkludere departementet med at spørsmålet om hvilke 

kostnader som kan dekkes av anløpsavgiften, ikke er tillagt kommunens frie skjønn. 

Kystverket har således kompetanse til å overprøve klagers vurdering av hvilke utgifter som 

kan kreves dekket gjennom anløpsavgiften. 

                                                 
5 S. 61 
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Departementet går så over til å vurdere om vedtaket er ugyldig fordi Kystverket har lagt til 

grunn en for snever fortolkning med hensyn til hvilke kostnader som kan finansieres med 

anløpsavgift.  

Slik departementet forstår det, knytter anførselen seg til klagers oppfatning av at kostnader 

forbundet med tiltak som kommunen har iverksatt i området hvor staten har 

forvaltningsansvar og myndighet, kan dekkes av den kommunalt fastsatte anløpsavgiften. 

Som det fremgår av pkt. 4.1 viser klager til at det farvannet som havnen har ansvar for er 

betydelig i utstrekning, at det er utfordrende, og at trafikken er stor. Dette innebærer at den 

operative havnevakten også ivaretar offentligrettslige oppgaver som er helt nødvendige for å 

sikre en forsvarlig trafikkavvikling. Kostnader forbundet med dette skal, etter klagers 

vurdering, dekkes av anløpsavgiften. Klager viser også til at havnene, ved flere anledninger, 

har sikret trygg ferdsel i hovedled og biled, fordi Kystverket ikke har hatt kapasitet til å rydde 

opp. Også kostnader som er forbundet med slike oppgaver mener klager bør kunne dekkes av 

anløpsavgiften. 

Til dette vil vi bemerke følgende: 

Fordeling av forvaltningsansvar og myndighet mellom stat og kommune fremkommer direkte 

av havne- og farvannsloven, jf. §§ 7 og 9. Det prinsipielle utgangspunktet er at staten har 

forvaltningsansvar og myndighet etter loven, med mindre noe annet følger av bestemmelser 

gitt i eller i medhold av loven. Fordelingen mellom stat og kommune knyttes geografisk til 

området hvor kommunene har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Utgangspunktet 

om at kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde modifiseres av at 

staten har forvaltningsansvar og myndighet for hoved- og biled som går gjennom kommunens 

sjøområde. Normalt opphører hovedled og biled ved inngangen til havneområdet, men i de 

havnene som fremgår av vedlegg 1 til forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder 

farledsforskriften) går hovedled og biled helt inn til kai. I slike havner omfatter statens 

forvaltningsansvar og myndighet for hovedleder og bileder innenfor havneområdet kun 

"etablering og utbedring av vedkommende farled i den utstrekning departementet finner at 

dette er nødvendig", farledsforskriften § 3 annet ledd. For øvrig er det kommunen som har 

forvaltningsansvar og myndighet, også for hovedleder og bileder i havneområdet. To av 

klagers havner, Kristiansund og Nordmøre havn og Aure havn, er slike havner. 

Adgangen til å innkreve anløpsavgift følger lovens systematikk. Ifølge havne- og 

farvannsloven § 25 skal anløpsavgiften kun dekke kostnader ved myndighetsutøvelse og 

"kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde" 

(vår understrekning). Av anløpsforskriften fremgår det nærmere hvilke kostnader som kan 

inngå i beregningsgrunnlaget for anløpsavgiften. I Iverksettingsrundskriv: Ny havne- og 

farvannslov6, presiseres det at de kostnader som kan dekkes av anløpsavgiften, er begrenset til 

de kostnader som er "knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver i kommunens 

sjøområde, med unntak for hovedled og biled hvor staten har ansvaret" (vår understrekning). 

På bakgrunn av ovennevnte, kan departementet ikke se at de relevante rettskilder gir rom for å 

innfortolke at også kostnader forbundet med oppgaver som kommunen utfører i områder hvor 

                                                 
6 Iverksettingsrundskriv, utarbeidet av Fiskeri- og kystdepartementet. I rundskrivet redegjøres det nærmere for 

hovedinnholdet i loven, med vekt på det som er av særlig betydning for kommunene. Rundskrivet ble sendt ut til 

kommunene ved brev 9. desember 2009, og ut på departementets hjemmeside www.fkd.dep.no.. 
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staten har forvaltningsansvar og myndighet, kan dekkes av anløpsavgiften. Departementet er 

heller ikke kjent med at det foreligger sedvanerett som gir uttrykk for en slik forståelse av 

regelverket. Kystverkets vedtak er således ikke ugyldig som følge av at det er lagt en for 

snever tolkning til grunn med hensyn til hvilke kostnader som kan finansieres med 

anløpsavgift. 

Departementet har konkludert med at Kystverkets vedtak er gyldig, og et gyldig vedtak kan 

ikke være en nullitet. 

6.5 Klagers subsidiære påstand  

Klager hevder subsidiært at dersom vedtaket er angripelig, bør det likevel omgjøres fordi 

Kystverket har lagt en for snever fortolkning til grunn når det gjelder "hva en kommunal 

havnemyndighet kan befatte seg med og hvilke kostnader som derved kan belastes under 

anløpsavgiften". 

Departementet viser i denne forbindelse til vår vurdering av klagers prinsipale påstand under 

punkt 6.4. Vi gjentar at dersom kommunen velger å innkreve anløpsavgift, er det kun 

kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader som er knyttet til sikkerhet og 

fremkommelighet i kommunens sjøområde som kan tilordnes anløpsavgiften, når denne 

kostnaden ikke kan dekkes gjennom betaling for tjenester i havnen eller andre gebyr og 

avgifter i medhold av loven. Etter vår vurdering, har ikke Kystverket tolket loven for snevert i 

det påklagede vedtaket. 

Vi går så over til å vurdere om Kystverkets vedtak må omgjøres fordi "Kystverket har lagt an 

en feil vurdering av den skjønnsmessige fordeling av kostnader under henholdsvis 

anløpsavgift og vederlag". 

I Kystverkets vedtak er tilordnede lønnskostnader for vikarer og teknisk personell redusert 

skjønnsmessig til kr. 320 000,-. Fordelingsnøkkelen for tilordning av lønnskostnader for 

havnesjef og havnekaptein er satt henholdsvis til 30% og 50%, for driftssjef til 20% og for 

stilling som seniorrådgiver til 10%. 

Klager hevder at det må tas i betraktning at de, langt på vei, har fulgt opp Kystverkets vedtak 

ved at de har nedjustert anløpsavgiften to ganger samt at de har akseptert at det er beregnet 

med kr. 8 239 263 for mye anløpsavgift for perioden 2012-2015. 

Klager mener videre at Kystverket også har foretatt en feil vurdering av hvor stor kostnad 

knyttet til bilbruk, kontor og styrehonorar som kan finansieres med anløpsavgiften. I vedtaket 

har Kystverket slått fast at kun 40% av bilkostnader og 20% av styrehonorarer kan tilordnes 

anløpsavgiften. 

Departementet vil vise til at havne- og farvannsloven § 25 og anløpsforskriften § 3 angir 

positivt hvilke kostnader som kan finansieres med anløpsavgift; nemlig kostnader til offentlig 

myndighetsutøvelse og kostnader med å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i 

farvannet. Videre slås det fast i anløpsforskriften at fordelingen av kostnader som skal dekkes 

av anløpsavgiften "skal være dokumentert og etterprøvbar". 

Ved brev 6. april 2017 har Kystverket opplyst at de har avdekket en desimalfeil i lønnen for 

havnekapteinen i 2012. Rett lønn i Kystverkets kolonne skal være kr. 421 090, og ikke kr. 42 

109, som det fremgår av tilsynsrapporten. Departementet legger til grunn at det er dette 
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EnviDan Momentum sikter til på side 2 i sitt notat datert 18. januar 2017. Feilen har forplantet 

seg i overdekningen for 2012 og dermed også renteberegningen. Korrekt overdekning pr. 31. 

desember 2015 er således kr. 17 682 910. 

Kystverket har lagt til grunn samme fordelingsnøkkel for samtlige år som tilsynet omfattet. 

Fordelingsnøkkelen relaterer seg til hvilken del av den totale kostnaden som kan tilordnes 

anløpsavgiften. På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon, kan ikke departementet se 

at det er noe som tyder på at Kystverkets fordelingsnøkkel er urimelig eller beheftet med feil. 

Når det gjelder de fordelingsnøkler som EnviDan Momentum har lagt til grunn for samme 

kostnadshenføring, fremstår begrunnelsen for hvorfor disse er annerledes enn Kystverkets 

fordelingsnøkler som uklar for departementet. Som Kystverket påpeker i sin oversendelse, er 

det kommunen (klager) som har bevisbyrden for at kostnader som finansieres etter selvkost, 

faktisk lovlig kan finansieres på denne måten. I Sivilombudsmannens sak 2012/1067, påpekes 

det at det "… er en forutsetning at forvaltningen kan dokumentere de snittkostnadene som 

ligger til grunn for fastsettelsen av gebyrsatsene i den enkelte sakstype, og det er 

forvaltningen som har bevisbyrden for at selvkostprinsippet er overholdt." På denne bakgrunn 

samt på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon, herunder intervju av de ansatte, kan 

departementet ikke se at Kystverkets vurdering av hvor stor del av de aktuelle kostnader som 

kan tilordnes anløpsavgiften er feilaktig, utover den feilen som ble påpekt i Kystverkets brev.   

6.6 Spørsmål om nedjustering 

I etterkant av varsel om pålegg foretok klager en revurdering av selvkostoppsettene og justerte 

på denne bakgrunn det beløp som de mener kan tilordnes anløpsavgiften. I klagen vises det til 

at det nedjusterte beløpet bør anses som tilstrekkelig, og departementet oppfordres til å 

omgjøre vedtaket i tråd med den foretatte nedjustering. 

Havne- og farvannsloven § 25 er uttømmende i den forstand at det kun er kostnader nevnt i 

bestemmelsen som kan dekkes av anløpsavgiften. Ifølge forarbeidene skal anløpsavgiften 

være kostnadsorientert og ikke av fiskal karakter. Dette innebærer at det ikke kan innkreves 

mer enn de konkrete kostnadene. Samferdselsdepartementet har ikke adgang til å nedjustere 

beløpet ytterligere, da dette ville medført at det kreves inn anløpsavgift utover det som det 

hjemmel for i loven. 

Utover den feilen som gjelder lønn for havnekapteinen i 2012, kan ikke departementet se at 

det foreligger saksbehandlingsfeil, feil ved lovanvendelsen eller feil som ellers kan ha vært 

avgjørende for innholdet i vedtaket som tilsier at vedtaket er ugyldig jf. forvaltningslovens § 

41. 
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VEDTAK 

 

Klager får medhold i at det beløp som fremkommer i første avsnitt, andre strekpunkt i 

Kystverkets vedtak 27. juni 2016 om retting og stansing av innkrevd anløpsavgift skal 

reduseres med kr. 415 103, slik at korrekt beløp som skal tilbakeføres anløpsavgiftsområdet er 

kr. 17 682 910. For øvrig stadfestes vedtaket. 

 

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ottar Ostnes (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Petter Meier 

 avdelingsdirektør 
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