
 

 

SØKNAD OM TILLATELSE 

i henhold til lov om havner og farvann av 21.06.2019 
 

 

Tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i 

farvannet, kan ikke etableres uten tillatelse. Som tiltak regnes både innretninger, 

naturinngrep og aktiviteter. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne loven, jf. havne- og farvannsloven (hfl.) av 21.06.2019 § 14 

første ledd. 

 

Tiltaket kan i tillegg være søknadspliktig til kommunen etter plan- og bygningsloven. Vi 

minner om at tiltakshaver selv må sørge for at alle nødvendige tillatelser foreligger før tiltaket 

kan gjennomføres. 

 

I henhold til hfl. § 14 fjerde ledd har ikke Stavangerregionen Havn IKS anledning til å gi 

tillatelse i strid med vedtatte arealplaner. Det innebærer at dersom et tiltak krever 

dispensasjon fra vedtatt arealplan, må dispensasjonssak behandles i den aktuelle kommune. 

 

FØLGENDE DOKUMENTER MÅ VEDLEGGES SØKNADEN, VENNLIGST KRYSS AV: 

 

☐  Kartutsnitt/situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, som viser tiltakets 

beliggenhet i farvannet og de nærmeste omgivelser, herunder kaier, brygger og 

naboeiendommer. Tiltaket må være inntegnet i samme målestokk som 

kartutsnittet. Større tiltak som krever annen målestokk bør inntegnes i et samlet 

kartutsnitt. 

☐  Dokumentasjon som viser at tiltaket er i samsvar med vedtatte 

arealplaner/reguleringsplaner, evt. kommunens dispensasjonsvedtak i saken.       

E-post-kommunikasjon kan være tilstrekkelig dokumentasjon. Det er ikke 

tilstrekkelig å legge ved utskrift av arealplan. 

 

 

 

 

 



☐ Ferdigbehandlede søknader om tiltak i sjø vil bli fakturert et saksbehandlingsgebyr

ihht. Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Stavangerregionen Havn IKS 2012.
Husk å oppgi organisasjonsnummer på firmaet Stavangerregionen Havn skal
sende faktura til. Det er ansvarlig søkers ansvar at denne informasjonen er
korrekt.

Husk å fylle ut alle felt. Vi kan dessverre ikke behandle ufullstendige søknader.

Dato: Underskrift

Titalkshaver: Navn: Organisasjonsnr:

Postadresse Postnr./Sted

Telefonnr.: Mobilnr.: E-post:

Ansvarlig søker/ Navn: Organisasjonsnr:

Postadresse Postnr./Sted:

Telefonnr.: Mobilnr.: E-post:

UNDERTEGNEDE SØKER HERVED OM TILLATELSE TIL Å UTFØRE FØLGENDE:

Beskrivelse av hva som skal utføres:

Tiltakets størrelse/mål oppgitt i lengde- og breddemeter: 

Sted/Kommune: Gnr: Bnr:
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