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ULVÅG
• Havnen ligger på vestsiden av Storemolla. 
Gode innseilingsforhold, godt skjermet og god 
dybde i innseilingen inn til allmenningskaien.

• Kommunal allmennings kai med dybde fra 2,5 
til 6,0 meter.

• Lengde på kaien er 20 meter.

• Innenfor allmenningskaien ligger en del 
private flytebrygger



DIGERMULEN
• Havenes beliggenhet er på Hinnøya ved 
Raftsunde.

• Lite havnebasseng, åpen mot nord.

• God innseiling med 8 meters dybde.

• I havnen ligger fergekaien ved innløpet, og 
innenfor denne er den kommunale flytekaien 
som er 15 meter lang med en dybde på 3,3 
meter.



SKROVA
• Havnen ligger 4 – 5 nm sør for Svolvær.

• Havnen er godt skjermet blant annet med 
tidligere anlagt moloanlegg, men hoved 
innseilingen fra sørvest er vanskelig i dårlig 
vær. God dybde ved kaiene, relativt gode 
manøvreringsarealer.

• Godt skjermet innseiling fra nord, men 
gjennomfart hindres av løftebro inn til havnen.

• Privat rutebåt kai lengde 74 meter, dybde 5,2 
meter. Innenfor denne er det fergekai.

• Ellers er det en rekke kaier og flytekaier rundt 
i havnen som tilhører både bedrifter og 
private.



SILDPOLLEN
• Havnen ligger innerst i Austnesfjorden og er 
naturlig skjermet mot det meste av vær.

• Dårlig dybde på innseilingen fra øst. Den er 
kun egnet for mindre fartøyer selv om dybden 
er god med kaiene.

• Allmenningskai lengde 20 meter, dybde 8 
meter.

• Vest for allmenningskai ligger et 
flytebryggeanlegg lagt ut av fiskere og 
fritidsbåteiere.



SVOLVÆR ØST
• Svolvær østre havn har en dybdegrense på 7 meter og 
den har forholdsvis gode innseilingforhold.

• Østhavna har forholdsvis bra manøvreringsareal, men 
betydelig med drag i dårlig vær fra SV.

• Ca. 400 meter offentlige kaier er disponert for skip som 
Hurtigruten, cruiseskip, lasteskip og hurtigbåter.

• Ca. 600 meter offentlige kaier er disponert for fartøy som 
charterbåter, fiskefartøy og diverse andre typer fartøyer.

• Ovenfor kaipromenaden, Gamle fergekai og 
gjestebryggene ligger det restauranter, butikker, 
turistbedrifter og leilighetskompleks. 

• Ovenfor Nordkaia ligger Thon hotell og Lofoten Kulturhus.

• Ovenfor Dampskipskaia ligger Lofoten Kulturhus, Vågan 
Havnevesen sitt lager, Rib Lofoten AS og Nor Lines.



SVOLVÆR VEST
• Svolvær vestre havn har en dybdegrense på 12 meter, og 
den har forholdsvis gode innseilingsforhold.

• Vesthavna har rommelige manøvreringsareal, høy 
rolighetsgrad og gode dybdeforhold for fartøy opptil 150 
meter. Båter må være oppmerksom på vrak som ligger 
mellom Industrikai Vest og liggekai på Skarvik verkstedet.

• Kommunale kaier er: 
• Industrikai Vest, lengde 124 m, dybde 10 m.

• Kaipir lengde 50m, dybde 4 – 11,5 m.

• I lokalene innenfor Industrikaien er nå disponert av 
isoporkassefabrikken LoPack AS og lokalene innenfor 
kaipiren er disponert av Sommarøy Produksjonslager AS.

• De andre kaier i Osanpoller er Kaiene til Skarvik AS 
verftet, K. Paulsen & Sønn AS tankanlegg øst for 
Industrikaien og Fergekaien øst for kaipiren.

• Det er også en del private flytekaier langs østsiden av 
Osanpollen.



KABELVÅG
• God innseiling, dårlig skjermet mot SV, dårlig 
rolighetsgrad ytre havn. Dybder i 
havnebassenget 3.0 - 6.0m.

• Kommunal kai Lengde: 45m Dybde: 3.4 -
4.9m, videre inn i havnen er det private kaier 
og flytekaier.

• Innenfor den kommunale kaien ligger Vaagar
Produkter AS med vedsentral nede på 
bakkenivå mot kaien.

• Langs vestsiden av innløpet til indre havn 
ligger Lorentzen Hydraulikk AS, og inne I indre 
havn ligger Kystverket Nordlands hovedkvarter 
med liggekai for kystverkets fartøy.



HENNINGSVÆR
• God innseiling rolighetsgrad og dybdeforhold 
5.5-10.0m.

• Kommunal allmenningskai på østsiden utenfor 
innløpet til indre havn (Heimsundet) Lengde: 
45m Dybde: 7.6m.

• To kommunale flytekaier ut fra moloen innerst i 
Heimsundet Lengde: 30 og 20m Dybde: 2.Sm.

• Ellers er det mange kaier og flytekaier på 
fiskebedrifter, turistanlegg og hos private.

• I forbindelse med den kommunale 
allmenningskaien så står fortsatt kaiskuret som 
tilhørte den gamle rutebåtekspedisjonen. I dette 
bygget leier Jangaard Export AS, avd
Henningsvær lagerplass for fiskeprodukter som 
sendes mea skip.



KLEPPSTAD
• Godt skjermet havn med innseiling fra nord 
Dybde sonevis: 2.0 - 4.0 - 7.0m.

• Kommunal allmenningskai Lengde: 25.0m 
Dybde: 4.4m.

• Kaier ved fiskebruk, flytekaier innerst i 
havnen og en kai ved innløpet til havnen er 
privateid.



HOVSUND
• Krevende innseilingsforhold med Dybde: 2.0 
- 3.5 m

• Kommunal allmenningskai Lengde: 20.0m 
Dybde: 4.0 m

• Kaier ved fiskebruk, og flytekaier er 
privateid.



LAUKVIK
• Krevende innseilingsforhold med dybder som 
varierer mellom 4.5 - 7.0m.

• Havnen skjermet av 2 moloer, men det er mye 
drag i ytre havn når det er dårlig vær, spesielt fra 
V - NV

• I indre havn er derimot rolig i alle slags 
vindretninger.

• Kommunens allmenningskai ligger i indre havn 
Lengde: 64.0m Dybde: 5.6 - 6.4m Kommunens 
gjestebrygge ligger også i indre havn Lengde: 27 . 
Om Dybde: 3.2 - 4.7m.

• Ellers er det kaier og flytebrygger som tilhører 
fiskebedriften og private rundt i havnen.



Havnelovgivning - historikk
• Havnene – opprinnelige hverken stat eller kommune

• Loven av 1933

• Loven av 1984 – «kommunaliseringen»

• Behovet for revisjon – 2009-loven



Loven av 2009
• Formål:
• Trygg ferdsel, god forvaltning av sjøarealene

• Effektiv og sikker havnevirksomhet

• Miljøhensynet



… en del av et større rammeverk
• Forvaltningsloven

• Kommuneloven

• Plan- og bygningsloven

• Skipsfartslovgivningen

• Transportlovgivningen

• Selskapslovgivningen

• Erstatningsjussen

• Fast eiendoms juss

• … osv osv



Offentlig forvaltning / forretning
• Havnens to roller

• Bevissthet omkring grensen

• Betydning: Rammebetingelser, finansiering, 
saksbehandling, myndighetsutøvelse osv



«Havn» vs. «farvann»
• Man vurderte to lover

• Hva er «havn» ? Lovens § 4

• Hvilket «farvann» - «kommunens sjøområde»



Kommunen vs. staten
• Staten (lovens § 7)

• Kommunen (lovens § 9)

• Statens rolle i havner

• Statens rolle i farvannet



Forurensingsforskriften
Forskrift om begrensningen av forurensing

Del 6: Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter.

Kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.



Formål Dette kapitlets formål er å verne det ytre miljø ved å sikre 
etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for 
avfall og lasterester fra skip, og å sørge for at avfall og 
lasterester fra skip blir levert til mottaksordninger i havn.



Virkeområde • alle norske og utenlandske skip

• alle norske havner

• skip som anløper havn innenfor EØS-området



Definisjoner

• Avfall fra skip: enhver form for avfall

• Lasterester

• Skip

• Fritidsbåt

• Havn

• Norsk havn

• EØS-område

• Havneansvarlig

• Mottaksordning

• Rutegående skip



Ansvar
Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord 
skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og 
med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her. 
Havneansvarlig skal sørge for at bestemmelsene i dette 
kapittelet blir fulgt, slik det fremgår av den enkelte paragraf



Avfallsplaner i havner



Avfallsplaner i havner
Alle kystkommuner skal utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner og private brygger. 
Planene skal godkjennes av fylkesmannen.

Som følge av endringer i forurensingsforskriften kapittel 20, har kommunen fått to nye plikter i 
oppfølgingen av regelverket for avfallsplaner:

◦ Lage oversikt over havner i egen kommune

◦ Utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter.



Oversikt
Kommunen skal lage en oversikt over alle havner i egen 
kommune og sende denne til fylkesmannen. Oppdatert 
oversikt skal sendes fylkesmannen fortløpende.

Oversikten skal omfatte følgende typer havner:
◦ Kommunale eller interkommunale havner

◦ Industrihavner

◦ Fiskerihavner

◦ Småbåthavner og marinaer

◦ Andre private havner for fritidsbåter



Avfallsplan For å forenkle arbeidet med å utarbeide avfallsplaner for 
småbåthavner og private havner som om hovedsakelig mottar 
avfall fra fritidsbåter, skal kommunen utarbeide en felles 
avfallsplan for disse havnene. 

Felles avfallsplan skal oversendes Fylkesmannen for 
godkjenning.



Refusjon for utgifter til opprydding av marint avfall



AvfallNorge
Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå 
søke om refusjon for disse utgiftene. 

Refusjonsordningen for marint avfall er åpen for alle, med mål om å tilby en enkel 
søknadsprosess.

Målet er å stimulere til mer opprydding i hele landet, og man håper refusjonsordningen blant 
annet vil bidra til å forlenge ryddesesongen utover høsten.

Refusjonsordningen er finansiert av Miljødirektoratet



The Ocean Cleanup
Ber oljebransjen om hjelp til gigant oppryddning



The Ocean 
Cleanup

Boyan Slat mener han kan rense verdenshavene for plast 
innen få år. Men for å få det til trenger han 1,4 milliarder 
kroner og kunnskapen til oljebransjen.

Boyan Slat (22)



The Ocean 
Cleanup

• Prosjekt grunnlagt av nederlandske Boyan Slat.

• Slat har utviklet et konsept som i teorien kan rengjøre havet 
for plast på en kostnadseffektiv måte, innen en tidsramme på 
relativt få år.

• Konseptet utnytter de naturlige hav- og vindstrømmene med 
hensikt om «å la havene rense seg selv». Lykkes prosjektet, vil 
det kunne bli den største maritime søppeloppryddingen i 
historien.

• Organisasjonen består av over hundre frivillige, hovedsakelig 
forskere og ingeniører.



The Ocean 
Cleanup

• Takket være støtten fra mer en 15 institusjoner og 3000 
investorer har prosjektet gjort store mengder undersøkelser.

• Undersøkelsene, som har tatt 400 dager å gjennomføre, har 
endt opp i en 530 sider lang rapport som konkluderer med at 
prosjektet er økonomisk og teknisk gjennomførbart.

• Organisasjonen estimerer at det vil koste omtrent fire euro 
og 53 cent å fjerne én kilo plast.

•Boyan ble i mai 2013 anerkjent som en av de 20 mest lovende 
entreprenører i verden (Intel EYE50).



The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup vil sjøsette en 100 km lang 
flytende barrierer på verdenshavene. 
Havstrømmen vil da sørge for at all plast blir 
samlet opp på få år.

Forskere regner med at det flyter flere 
millioner tonn plast i det øvre laget av 
verdenshavene



The Ocean Cleanup

Skal Slat og hans stiftelse The Ocean Cleanup
få realisert planene, trenger han 1,4 milliarder 
kroner – og teknologi og kunnskap fra 
oljebransjen.

Mesteparten av plasten vil derimot ikke bli 
fanget opp av Slats metode. Mesteparten av 
plasten som finnes i verdenshavene, er nemlig 
mikroskopiske partikler.



The Ocean Cleanup
Bransjeordningen Norsk olje og gass er 
positive og vil gjerne hjelpe til. 

Adm. Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
påpeker at mye av teknologien i olje- og 
gassindustrien allerede blir brukt i andre 
bransjer.

-Nye ideer som dette er veldig spennende, og 
jeg er sikker på at olje- og gassbransjen har 
teknologi og kunnskap som kan bidra, sier han.



The Ocean Cleanup
Nylig ble en 100 meter lang prototyp installert 
i Nordsjøen. Her skal konseptet testet i rundt 
et års tid.

Denne vil hjelpe med å validere 
overlevelsesevnen til systemet. 

Sensorer vil logge alle bevegelser og 
belastninger som prototypen utsettes for.



Great Pacific Garbage Patch
• Ulike typer plast flyter, og akkumuleres i store 
mengder i enkelte havområder.

• Plasten konsentreres og det dannes såkalte 
søppelhav. Denne ansamlingen av plast 
skyldes jordens rotasjon, vindforhold og 
strømmene i verdenshavene.

• En slik oppkonsentrering av plast har vært 
observert siden 1970 og en kjenner fem slike 
strøhvirvelområder i verdenshavene.

• Slike samlinger av plast i havene, som flyter på 
eller like under havoverflaten, er ujevnt fordelt 
og består av plastposer, plastembalasje, 
plastpresenninger, plastbånd, isoporbiter, 
garn- og taurester, flasker, flaskekapsler, 
sugerør, plastfiltre, plastkopper og utallige 
plastredskaper som brukes av fiske- og 
skipsflåten.

• Den største hvirvelstrømmen finner en i 
Stillehavet «Great Pacific Patch» som er mer 
en 1,4 millioner kvadratmeter i utstrekning. 

• Dette tilsvarer et landområde som er tre 
ganger større enn Spania og Portugal til 
sammen.



Ny havne- og farvannslov
Utvalg i gang med arbeidet



Ny havne- og farvannslov

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på 
ny havne- og farvannslov.

Utvalget skal vurdere lovens tekniske kvalitet og 
det materielle innholdet. Blant annet vil den 
særlige reguleringen av havnekapitalen være et 
sentralt tema i vurderingene av den kommunale 
havnevirksomheten.


