SØKNAD OM TILLATELSE
i henhold til lov om havner og farvann mm.

Undertegnede søker herved om tillatelse til:
Sted:

Gbnr:

Ja Nei
-

Planstatus: Er søknaden i tråd med vedtatt reguleringsplan?
Dersom det er utarbeidet reguleringsplan for området, er det lagt ved utsnitt av planen?

-

Forhold til forvaltningssone/skipsled: Er tiltaket i forvaltningssone for hovedled eller biled?

-

Forhold til navigasjonsveiledning/ trafikkovervåkning: Har tiltaket betydning for nevnte?

-

Forhold til andre anlegg: Har tiltaket betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg?

Nærmere om tiltaket; Se i veiledningen om hva som kreves av opplysninger og dokumentasjon.
Veiledning finnes på link: http://www.kystverket.no/arch/_img/10078121.doc

1. Beskrivelse av tiltaket

_______________________________________________________________________________________
2. Planlagt situasjon

_______________________________________________________________________________________
3. Dagens situasjon
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Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker og Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. Havne- og farvannsloven.
Ansvarlig søker (for tiltak etter pbl § 20-1)

Tiltakshaver (for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-2)

Foretak

Navn

Kontaktperson

| Telefon

| Mobiltelefon

E-postadresse

| Telefon

| Mobiltelefon

E-postadresse

Adresse

| Postnr.

| Poststed

Dato

Dato

| Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

| Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra – til

Dispensasjonssøknader

B

-

Situasjonsplan

D

-

Tegninger (plan, snitt)

E

-

Redegjørelser/ kart

F

-

Gjennomføringsplan

G

-

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

I

-

Andre vedlegg

Q

-
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Veileder til søknadsprosessen – Nesodden kommune
En rekke tiltak i sjøen krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, bl.a. fortøyningsinstallasjoner,
brygger, kaier, moloer, dokker, broer, flytende naust/hytter, akvakulturanlegg, kraftlinjer og andre
luftspenn, kabler og rør i sjøen, utdypning, dumping, opplag av fartøy, lyskilder og vesentlige
terrenginngrep (dvs. fyllinger, opptak av masser, sprenging og graving). I denne veiledningen finner du
nærmere opplysninger om hva som kreves av søknaden. Det oppfordres til å benytte dette standard
søknadsskjemaet.
Hvor skal søknaden sendes?
Der det er opprettet havnedistrikt, har havnevesenet/kommunen myndighet til å gi en rekke tillatelser etter
havne- og farvannsloven. I Nesodden kommune skal alle søknadene sendes plan- og
bygningsavdelingen i kommunen, som behandler søknaden i henhold til Havne- og farvannsloven og evt.
Plan- og bygningsloven.
Kommunes adresse er: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, e-post:
postmottak@nesodden.kommune.no
Kystverkets adresse er: Kystverket Sørøst, Postboks 1502, 6025 Ålesund, e-post: post@kystverket.no
Husk at om du sender søknaden pr. e-post må alle vedlegg skannes inn som vedlegg, eller sendes i
posten som brev. Søknader som mangler vedleggene blir ikke behandlet.
Søknad om akvakulturanlegg sendes Fiskeridirektoratet, som koordinerer saksbehandlingen mellom flere
etater. Her skal det benyttes eget skjema, med tilhørende veiledning, som kan finnes på
Fiskeridirektoratets internettsider, på følgende link:
http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/soeknadsskjema .
Krav til dokumentasjon
Søknaden sendes med dokumentasjon som nevnt i punktene nedenfor. Alle kart og tegninger skal
påføres kompassretning og angi målestokk. Kart og tegninger skal tydelig vise geografisk beliggenhet mht
sted, kommune og fylke og merkes med tiltakshavers navn.
1. Beskrivelse av selve tiltaket
- Omsøkte tiltak skal beskrives på en tydelig måte. Vedlagte tegninger skal tydelig vise plassering,
mål og størrelse på tiltaket. Gjerne i målestokk 1:500 eller 1:1000. Eventuelle forankringer,
fortøyningsbøyer eller andre bøyer som inngår som del av tiltaket, skal også framgå av søknaden
og vedlegg.
-

For større og mer omfattende tiltak, kreves det mer detaljerte opplysninger om tekniske løsninger
mv.

-

For faste kaikonstruksjoner skal alle tekniske løsninger angis, med materialvalg og
dimensjoneringsforutsetninger.

-

Der konstruksjoner skal bygges i sjøgrunn eller dekke et vesentlig sjøareal, skal dybde- og
grunnforhold angis. Dette kan være faste og flytende kaier, sjetéer, flytende bølgedempere,
moloer etc.

-

Ved utfyllinger i sjø skal det som hovedregel legges ved autoriserte grunnundersøkelser som
analyserer og vurderer sikkerheten mot grunnbrudd eller undersjøiske utrasinger. Likeledes vil det
kunne være behov for oppdaterte og detaljerte oppmålinger av sjøbunn, der dybdeanvisninger
ikke fremkommer tilstrekkelig tydelig på offisielle kart.

2. Planlagt situasjon
- Her beskrives hvordan området blir seende ut når tiltaket er ferdig etablert, med bygninger,
kai/brygger og veier mv. som inngår i søknaden.
3. Dagens situasjon
- Dokumenteres som vedlegg, med oppdatert kommunalt bebyggelseskart med bygninger,
kai/brygger og veier mv.
-

Legg ved nyere fotografier av området hvor tiltaket er tenkt bør vedlegges.

-

Sjøkart. Dette skal, i tillegg til opplysninger nevnt ovenfor, påføres kartbladnummer i Kartverkets
sjøkartserie, samt lengde- og breddegrad der tiltaket er planlagt.
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-

Eiendomskart. Påfør eiendomsgrenser, hjemmelshavere (eiere), eventuelle heftelser som f.eks.
grunneiererklæringer og geografiske avgrensninger for disse. Dette kan være et utsnitt av
oversiktskart, gjerne i målestokk 1:5000 eller 1:10 000, hvor eiendommen/tiltakets beliggenhet er
avmerket.

For å skaffe dokumentasjon som nevnt i punktene ovenfor, kan man kontakte:
• Kommunen (kartgrunnlag, eiendomskart, gjeldende planer).
• Statens kartverk Tinglysningen (tinglyste heftelser, eiendomsforhold).
• Kystverkets distriktskontor (grunneiererklæringer med klausulerte arealer i statlige fiskerihavner,
videre planer for havna).
• Fiskeridirektoratets regionkontor (angående fiskerispørsmål).
Dersom søknaden er godt dokumentert som ovenfor, vil dette medføre raskere saksgang for tiltakshaver,
da kommunen sparer tiden det ellers ville tatt å innhente disse opplysningene fra tiltakshaver under
saksbehandlingen.
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Kommunen gir tilbakemelding til søker ved mottak om evt.
mangler i søknad eller vedlegg som må rettes.
Aktuelle bestemmelser
Tiltak vil som regel kreve tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27;
§ 27. Tiltak som krever tillatelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes
bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg,
opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.
Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor
kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak som skal
settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten
i hovedled eller biled.
§ 32. Samordning av myndighet
Myndigheten etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en
effektiv og samordnet behandling av søknader om tillatelse.
Tillatelse til tiltak etter dette kapittelet kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og
bygningsloven uten etter dispensasjon fra vedkommende plan- og bygningsmyndighet.
Noen av de ovennevnte tiltakene er av en slik art at de i stedet faller inn under havne- og farvannsloven §
19 eller § 28, og da kreves det tillatelse fra Kystverkets regionkontor;
§ 19. Innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning
Departementet har overoppsyn med og forvaltningsansvar for fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og
andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen.
Fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning
eller regulere ferdselen, kan bare etableres, fjernes, flyttes eller endres etter vedtak eller tillatelse av
departementet. Det samme gjelder anlegg for trafikkovervåkning. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse
etter § 28.
§ 28. Tiltak av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg
Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for Forsvarets eller
Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse av departementet. Er det tvil om tiltaket
er omfattet av første punktum, skal saken forelegges departementet til avgjørelse.
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