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Fiskerihavneansvaret 



Overordnet strategi vedtatt juni 2020

• Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle 

• Helhetlig samferdselsplanlegging

• Helhetlig strategi for å bedre rammebetingelsene for 
næringsutøvelse og trygg samferdsel i regionen 

• Synergier 

• Samhandling 

Vedtatt av et enstemmig Fylkesting i Troms og Finnmark 



Forhandlinger om vilkår for overtakelse

Samferdselsdepartementet vs. de fire nordligste fylkeskommunene 
(Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark)

Vårt «havnekrav» var en rundsum på 300 mill.kr. for å dekke 
vedlikeholdsetterslep og utbedringsbehov, pluss en dobling av årlige 
overføringer til drift, nybygg og kommunale fiskerihavnetiltak

Uenighet om tolking av §6 HFL: «Hva er ikke allmenn ferdsel?»



Overtakelse av ansvaret. Vedtatt enstemmig  
juni 2021 

1. Fylkestinget mener det er beklagelig at det skapes usikkerhet om 
hvilke moloanlegg som faller inn under statens ansvar. Dette med 
bakgrunn i informasjon pr. 2. juni hvor det fremkommer at 
Kystverket kun vil ta ansvar for 9 moloanlegg i 6 havner i Troms og 
Finnmark. Dette kan ikke fylkestinget akseptere for fiskerifylket 
Troms og Finnmark.



Overtakelse av ansvaret, pkt. 2

2. 

Fylkestinget gir fylkesrådet under følgende forutsetning fullmakt til å 
godkjenne og signere avtalen med Samferdselsdepartementet om å 
overta fiskerihavneansvaret: Partene, Troms og Finnmark 
fylkeskommune og staten (samf.dep) kommer til enighet om hvilke 
moloanlegg som faller inn under hovedformålet fremkommelighet og 
sikkerhet for den alminnelige ferdsel og slik tilligger statens ansvar. 
Fylkestinget mener dagens nivå ikke er tilfredsstillende.». 



Overtakelse av ansvaret, pkt. 3

3. 

Fylkesrådet får for 2021 fullmakt til å etablere og tildele midler til en 
ordning med delfinansiering av kommunale fiskerihavntiltak. 

Fylkesrådet bes komme tilbake til fylkestinget i løpet av 2021 med 
prinsipper for forvaltning av midlene som følger med 
fiskerihavneansvaret. 



Mens vi venter…  

Følger vi opp vedtatte forskutteringsprosjekter i Gamvik, Kamøyvær, 
Ibestad og Senjahopen 

Planlagte tiltak i Årviksand (Skjervøy), Kjøllefjord og Vardø 

Rådgivning, kommunale fiskerihavnetiltak 

Arbeid med rammebetingelser, herunder utredningsarbeid på 
vurderingskriterier for samfunnsøkonomiske analyser 



Overordnete planer og rammebetingelser 

1. Nasjonal transportplan 

2. Konseptvalgutredning for Nord-Norge


