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Havne- og farvannsloven av 17. april 2009 trådte i kraft 1. januar 2010, og avløser havne- og farvannsloven av
8. juni 1984.
Den nye loven gir et mer fullstendig regelverk for havner og farvann og er oppdatert med hensyn til
utviklingen som har skjedd innenfor havnedrift, miljøforvaltning og andre temaer som berøres i havner og
farvann. Loven medfører også en utvidelse av kommunenes ansvar så vel i havner som i farvann, og gir nye
regler om finansiering av havnedriften.
Siden forrige utgave er forskriftsverket endret og supplert. I tillegg har det vært enkelte endringer i selve
loven. Videre har man vunnet erfaring med loven, og fremstillingen er dermed noe utvidet.
Denne kommentarutgaven er ment som et redskap for kommunene, havnene, statlige organer,
skipsfartsnæringen og andre som må forholde seg til det nye regelverket for havner og farvann.
Havne- og farvannsloven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel samt effektiv
og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Om Vågan Havnevesen KF. Vågan Havnevesen KF er

kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som
kommunen er. Advokatfirmaet Østgård. Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore
bedrifter i hele landet, samt til offentlige etater. På disse sidene finner du en del hjelpemidler som du kan
bruke i ditt daglige virke. I første rekke dreier det seg om. standardbrev bokmål; standardbrev nynorsk Her
finner du en tematisk utdyping innen vann- og avløpsrett på følgende områder: Etablering av vann- og
avløpsverk; Drift av anlegg; Offentlige anskaffelser Nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel.
Trafikkinformasjon, lover og regler og aktuelt.
Ikyst, forskningsportal for kystplanlegging. Forksningsprosjektene SAMD og MAREMA.
NTNU, UiT, SINTEF Juul forlag fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur tegneserier: Bøker: LENKER: Lydbøker: Akvarier: Fiskeredskap - produktoversikter Nettside for Verdal
kommune, Nord-Trøndelag fylke, Norway

