
 

 

HØRING AV NY FORSKRIFT OM BRUK AV KOMMUNENS SJØOMRÅDE I STAVANGER, SOLA 

OG RANDABERG KOMMUNER.  

1 Innledning  
 

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i 

Stavanger, Sola og Randaberg kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og 

innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret. 

 

2 Bakgrunn 
 

Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en 

rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere lov, og tilhørende forskrifter. Lovens § 9 gir 

kommunene myndighet til å regulere bruk av kommunens sjøområde, men i forhold til tidligere så har 

ikke kommunene lenger adgang til å gi ordensregler for havn og kaianlegg (lokale ordensforskrifter).  

Videre har det vært en kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner, og 

dette nødvendiggjør visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift. 

I henhold til forskrift om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 

16.april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 5, oppheves eksisterende: Forskrift om bruk av og orden 

i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-12-15-1924 

 

 Høringsinstanser  

Deres ref./Your ref.: 
N/A 

Vår ref./Our ref.: 
Dag Matre (2020/229) 

Dato/Date: 
Stavanger, 15. des. 2020 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-12-15-1924


 

 

Dette innebærer at forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg 

og Rennesøy kommuner oppheves 1. januar 2021. 

 

3 Ny forskrift om bruk av kommunenes sjøområde i Stavanger, Sola og 
Randaberg kommuner.  

 

Stavangerregionen Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Havne- og farvannsloven § 9 

angir uttømmende hva det kan gis forskrift om etter bestemmelsen.  

Forslaget til ny forskrift er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift.  

Diverse formelle forhold må naturlig nok endres, og gjennomgås ikke i høringsbrevet.  

 

3.1 Forslag til innhold i ny forskrift og hva som videreføres fra eksisterende forskrift 
 

Nedenfor redegjøres det for Stavangerregionen Havns forslag til innhold i ny forskrift samt hva som 

videreføres fra eksisterende forskrift: 

 

• Bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og avgang 
fra havn.  

 

Stavangerregionen Havn IKS kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Så langt det har latt seg gjøre, er dette en videreførelse av bestemmelser fra dagens forskrift. Det 

kan ikke lenger gis pålegg om fortøyning eller oppankring, eller pålegg om forflytning. 

 

• Snøtømming i sjø 
 

Det er forbudt å tømme snø i Stavanger, Sola og Randaberg kommuners sjøområder uten tillatelse 

fra Stavangerregionen Havn IKS.  

I gjeldende forskrift er ikke snøtømming i kommunens sjøområde regulert. Av hensyn til miljøet 

foreslå imidlertid at en slik bestemmelse fastsettes.  

 

 

 

 



 

 

• Krav om tillatelse for å dykke 
 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS: 

a) Innenfor området kommunens sjøområde i Risavika en rett linje i vest trukket  

mellom koordinatene: 

N 58° 55,676′ E 005° 34,261′ – N 58° 55,870′ E 005° 34,472′.  

(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde) 

 

b) Innenfor området kommunens sjøområde i Stavanger en rett linje i vest trukket mellom 

koordinatene: N 58° 59,201′ E 005° 42,287′ – N 58° 59,445′ E 005° 42,806′.   

og rett linje i øst mellom koordinatene: 

N 58° 58,423′ E 005° 45,035′ – N 58° 59,145′ E 005° 44,508′. 

(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde) 

 

c) Offentlige dypvannskaier i Mekjarvik, kailinje O01N og O02N. 

 

d) Fergekaiene i Mekjarvik, Hanasand og Mortavika 

 

Stavangerregionen Havn IKS kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid  

trekke gitt tillatelse tilbake. 

 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I 

slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Stavangerregionen Havn IKS om dykkingen. 

Så langt det har latt seg gjøre, er dette en videreførelse av bestemmelser fra dagens forskrift. 

 

• Luftfartøy 
 

I kommunens sjøområde kan luftfartøyer bare lande og starte i 

a)  Sjøflyhavnen i Hafrsfjord:  

En radius av 1000 m rundt punktet: N 058° 54’22,95’’ E 005° 38’01,28’’ 

  

Ellers kreves tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS i hvert enkelt tilfelle. 

 

Følgende utgår i ny forskrift under luftfartøyer:  



 

 

a) Pinå: 

Området avgrenset av rette linjer trukket mellom de geografiske posisjonene: 

N 58° 58,9′ E 5° 46,6′ N 58° 58,7′ E 5° 45,2′ 

N 58° 58,7′ E 5° 46,6′ N 58° 58,9′ E 5° 45,2′ 

 

b) Gannsfjorden: 

Området avgrenset av rette linjer trukket mellom de geografiske posisjonene: 

N 58° 56,2′ E 5° 45,6′ N 58° 56,2′ E 5° 46,5′ 

N 58° 55,6′ E 5° 45,2′ N 58° 55,6′ E 5° 45,8′ 

 

Områdene under punkt a og b ligger innenfor farledsareal hoved- og biled som Stavangerregionen 

Havn IKS ikke har myndighet til å regulere bruken for, jf. Havne og farvannsloven § 9 jf. § 3 litra f.  

 

3.2 Hva utgår fra gjeldende forskrift 
 

I det følgende vil det gjøres rede for hva som utgår fra gjeldende forskrift:  

 

• Regulering av bruk av fritidsfartøy 
 

Det gis ikke hjemmel i ny Havne og farvannslov for å regulere bruken av fritidsfartøy i ny forskrift om 

bruk av kommunens sjøområde. Regulering av ferdsel med fritidsfartøy skal skje i en egen ny 

forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy. 

 

• Diverse ordensregler:  
 

De bestemmelser som gjelder ordensregler kan ikke videreføres i ny forskrift. Disse bestemmelsene 

med tillegg av nye ordensregler vil inntas i Stavangerregionen Havn sin prisliste og vilkår, som 

sendes ut til brukere av Stavangerregionen Havn. 

 

 

 

 

 



 

 

4 Høringsfrist 15.03.2021 
 

Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. mai 2021.  

 

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Stavangerregionen Havn IKS på e-post til 

post@stavanger.havn.no, eller pr. post til Strandkaien 46, 4005 Stavanger.  

 

Høringsdokumentene vil også være tilgjengelige på våre nettsider: www.stavangerhavn.no.  

 

Høringsfristen settes til 15. mars 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavangerhavn.no/


 

 

Utkast til forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola 

og Randaberg kommuner, Rogaland 

 

Forskrift fastsatt av Stavangerregionen Havn IKS med delegasjonshjemmel i selskapsavtalen § 1, 

samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 9, jf. § 4. 

 

§ 1 Formål 

Forskriften gir regler om bruk av kommunens sjøområde. Dette er for å ivareta hensynet til effektiv og 

sikker havnevirksomhet, trygg ferdsel og forsvarlig og miljøvennlig bruk- og forvaltning av farvannet. 

De ulike interesser i farvannet, herunder friluftsinteresser og næringsinteresser, skal ivaretas.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, jf. havne- 

og farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.  

 

§ 3  Bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og avgang 

fra havn 

Stavangerregionen Havn IKS kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette  

er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

 

§ 4 Snøtømming i sjø  

Det er forbudt å tømme snø i Stavanger, Sola og Randaberg kommuners sjøområder uten tillatelse 

fra Stavangerregionen Havn IKS.  

 

§ 5 Krav om tillatelse for å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS: 

 

a) Innenfor området kommunens sjøområde i Risavika en rett linje i vest trukket  

mellom koordinatene: 

N 58° 55,676′ E 005° 34,261′ – N 58° 55,870′ E 005° 34,472′.  

(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde) 

 



 

 

b) Innenfor området kommunens sjøområde en rett linje i vest trukket mellom koordinatene: 

 N 58° 59,201′ E 005° 42,287′ – N 58° 59,445′ E 005° 42,806′.   

og rett linje i øst mellom koordinatene: 

N 58° 58,423′ E 005° 45,035′ – N 58° 59,145′ E 005° 44,508′. 

(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde) 

 

c) Offentlige dypvannskaier i Mekjarvik, kailinje O01N og O02N. 

 

d) Fergekaiene i Mekjarvik, Hanasand og Mortavika 

 

Stavangerregionen Havn IKS kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid  

trekke gitt tillatelse tilbake. 

 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I 

slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Stavangerregionen Havn IKS om dykkingen. 

 

§ 6 Luftfartøy  

I Stavangerregionen Havns IKS sjøområde kan luftfartøyer bare lande og starte i 

 

a)  Sjøflyhavnen i Hafrsfjord:  

 En radius av 1000 m rundt punktet: N 058° 54’22,95’’ E 005° 38’01,28’’ 

  

Ellers kreves tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS i hvert enkelt tilfelle. 

 

§ 7  Dispensasjon i særlige tilfeller 

Stavangerregionen Havn IKS kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra § 4, § 5 og § 6.  

Avgjørelser om dispensasjon er et enkeltvedtak, og kan påklages til Kystverket, jf. havne- og 

farvannslov § 4 andre ledd.  

 

§ 8  Reaksjonsmidler og straff 



 

 

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med 

overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 51, for så vidt overtredelsen 

ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 50. 

 

§ 9  Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2021.  

1. januar 2021 oppheves forskrift 15. desember 2015 nr. 1924 om bruk av og orden i havner og 

farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Høringsinstanser av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområder i 

Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland. (Ordensforskriften) 

Kystverket - post@kystverket.no 
VTS Kvitsøy vts.kvitsoy@kystverket.no 
Fylkesmannen i Rogaland - fmropost@fylkesmannen.no 
Stavanger kommune - postmottak@stavanger.kommune.no 
Sola kommune - epost@sola.kommune.no 
Randaberg kommune - post@randaberg.kommune.no 
Sør-Vest politidistrikt - post.sor-vest@politiet.no 
Sør-Vest politidistrikt - kjetil.sandvik@politiet.no 
Norled post@norled.no 
Rødne Fjord Cruise mail@rodne.no  
Rogaland brann og redning IKS - postmottak@rogbr.no 
Hovedredningssentralen i Sør-Norge - post@jrcc-stavanger.no 
Norges Vannscooterforbund - forbundet@vannscooternorge.no 
Vannscooter Norge - post@vannscooternorge.no 
Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland - Rogaland@FNF-nett.no 
Redningsselskapet, Region Vest - ey@rs.no  
Norges Dykkerforbund- dykking@nif.idrett.no 
Stavanger Rederiforening- stavanger@maritimt-forum.no 
Norges Luftsportforbund- post@nlf.no 
Avinor- birgit.ulveseth.spanne@avinor.no 
Sandnes Havn - post@sandneshavn.no 
Helgøy Skyssbåt – post@heloy.no 
 

 

Høring skal publiseres følgende steder: 

• Hjemmeside til Stavangerregion havn IKS  

• Solabladet 

• Stavanger Aftenblad 

• Rogalands avis 

• Bygdebladet 

• Øyposten 

Best regards, 

 

Dag Matre  

maritim sjef / Manager Maritime Department 

Stavangerregionen Havn 

(+47) 932 23 132 

dag@stavanger.havn.no 

Sentralbord (+47) 51 50 12 00 

Strandkaien 46, 4005 Stavanger 

stavanger.havn.no  
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