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Hjemmel: 

Fastsatt av styret i Kirkenes havn Sør-Varanger KF sak XX/2020, med hjemmel i lov av 21.juni 

2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) §§ 36 og 40, og forskrift av 11.desember 2019 nr. 

1835 om «Kommunens beregning og innkreving av farvannsavgift», og med hjemmel i lov 

22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven) §15-1, forskrift av 11. desember 2019 nr. 1731 

(selvkostforskriften) om «beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 

gebyrer», samt vedtekt for styret i Kirkenes havn og Sør-Varanger havneadministrasjon, § 15 

– havneavgifter og vederlag.  

§ 1 Formål  

Farvannsavgiften inkl. sesongavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av 

offentlig myndighet og oppgaver med hjemmel i havne- og farvannsloven (2019, nr. 70) §36 

med forskrifter i Sør-Varanger kommunes sjøområde heretter benevnt Kirkenes havn sitt 

avgiftsområde.  

§ 2 Virkeområde  



Farvannsavgift ilegges fartøy som anløper havn, herunder offentlig eller privat havneanlegg, 

og innretning for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. Med anløp menes inn- 

og utseiling. Ved flere anløp til havn eller akvakulturanlegg i kommunen i løpet av samme 

kalenderdøgn, kan avgift kun ilegges én gang. Med innretning for drift av akvakulturanlegg 

menes fôrflåter og tilsvarende anlegg. 

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:  

a. fartøy med største lengde under 15 meter 

b. isbryterfartøy i forbindelse 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 arbeid 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 

fartøy som anløper havn utelukkende for å sette i land syke, skipbrudne eller døde, under 

forutsetning av at oppholdet i havn ikke varer lengre enn nødvendig for disse formål. 

§ 3 Beregningsgrunnlag  

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i 

fartøyets målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av 

fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av 

Kirkenes havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.  

§ 4 Regulativ for farvannsavgift  

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 punktene a-h betaler farvannsavgift etter 

satser nedenfor. 

Minsteavgift på kr 350,- gjelder for fartøy som er over 15 meter men under 300 BT. Minste 

sesongavgift er kr. 300,- i perioden 01.12 – 31.03 Sjøfly som lander i havnen skal betale en 

farvannsavgift på kr 300,-. Alle beløp er oppgitt ekskl. mva.  

Farvannsavgift inkl. sesongavgift: 

Farvannsavgift innkreves hele året. Farvannsavgift og sesongavgift skal betales etter følgende 

satser: 



 

I tidsrommet fra og med 1. desember til og med 31. mars innkreves, i tillegg til ordinær 

farledsavgift, sesongavgift for dekning av utgifter til isbryting.  

Sesongavgift skal betales etter følgende satser: 

 

§ 5. Rabattordning 

Med medhold i «Havne- og farvannsloven § 36» innrømmes rabatt etter følgende prinsipp: 

- Fartøy i rute med helårlig anløps plan med passasjer befordring kan innrømmes rabatt 

på 30 % på farvannsavgift, men ikke under minste farvannsavgift.  

Sesongavgift rabatteres ikke. 

§ 6 Ansvarsforhold  

De første… Intervall Generell Passasjerfartøy Lastefartøy Lastefartøy Kysttankere

i rute (1) til 20 000 BT over 20 000 BT

300 0-300 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20

300 301-600 0,47 0,26 0,40 1,32 0,66

600 601-1200 0,40 0,26 0,40 1,32 0,40

800 1201-2000 0,34 0,26 0,34 1,32 0,26

1000 2001-3000 0,40 0,13 0,34 1,32 0,26

2000 3001-5000 0,53 0,13 0,26 1,32 0,53

5000 5001-10000 0,53 0,13 1,32 1,32 0,86

10000 10001-20000 0,53 0,13 1,32 1,32 3,30

10000 20001-30000 0,66 0,13 - 1,32 1,32

20000 30001-50000 0,79 0,13 - 1,00 1,32

Over… 50000--> 0,92 0,13 - 0,53 1,32

Farvannsavgift inkl. Sesongavgift

De første… Intervall Generell Passasjerfartøy Lastefartøy Lastefartøy Kysttankere

i rute (1) til 20 000 BT over 20 000 BT

300 0-300 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00

300 301-600 1,50 1,00 1,00 3,00 2,00

600 601-1200 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00

800 1201-2000 0,40 0,50 0,50 4,00 1,00

1000 2001-3000 0,30 0,20 0,20 4,00 1,00

2000 3001-5000 0,40 0,10 0,10 4,00 1,00

5000 5001-10000 0,50 0,05 0,40 4,00 0,50

10000 10001-20000 0,50 0,05 0,50 3,00 2,00

10000 20001-30000 0,50 0,05 - 3,00 1,20

20000 30001-50000 0,25 0,05 - 2,80 1,20

Over… 50000--> 0,25 0,05 - 2,80 1,20

Pristabeller - Tillegg til farvannsavgift i perioden 01.desember - 31.mars skal det betales sesongavgift (isavgift)



Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Krav som Kirkenes havn har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i 

«lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)».  

Ved forsinket betaling av farvannsavgift svares forsinkelsesrente etter Lov av 17. desember 

1976 nr. 100 «Forsinkelsesrenteloven», jf. lov av 21. juni 2019 nr. 70 «Havne- og 

farvannsloven» § 41.  

§ 7 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2021.  

Tidligere lokal forskrift om anløpsavgift for Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke 

opphører fra 01.01.2021. 

 


