SØKNAD OM TILLATELSE
i henhold til lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19
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, jfr. havne- og farvannsloven av
17.04.2009 nr. 19 (hfl.) § 27. Som tiltak regnes bl.a. førtøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, utdypning,
dumping, opplag av fartøy, kabler og rør. Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy,
Sund og Øygarden kommune har delegert den myndighet som tilligger kommunen etter hfl., til Bergen og
Omland havnevesen (BOH). Tiltaket kan i tillegg være søknadspliktig til kommunen etter plan- og
bygningsloven. Vi minner om at tiltakshaver selv plikter å påse at alle de nødvendige tillatelser foreligger
før tiltaket kan gjennomføres.

Ifølge hfl. § 32 er det ikke adgang til å gi tillatelse i strid med vedtatte arealplaner.
Dokumentasjon på at omsøkt tiltak er i samsvar med vedtatt arealplan. Dersom et tiltak krever dispensasjon fra
vedtatt arealplan, må dispensasjonssak behandles i den aktuelle kommune. Dersom kommunen gir
dispensasjon, vedlegges kopi av vedtaket søknaden til BOH. Dersom omsøkt tiltak krever dispensasjon fra
kommunen, eller det av andre grunner er ønskelig, kan søker be om en forhåndsutale fra BOH. En slik
uttale gis kostnadsfritt fra BOH.
FØLGENDE DOKUMENTER MÅ VEDLEGGES SØKNADEN, VENNLIGST KRYSS AV:
☐

Utsnitt av oversiktskart, i målestokk 1:5000 eller 1:10 000, hvor eiendommens beliggenhet er
avmerket.

☐

Kartutsnitt/situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, som viser tiltakets beliggenhet i farvannet
og nærmeste omgivelser, herunder kaier, brygger og naboeiendommer. Både gnr. og bnr. må
fremgå av kartutsnittet, og det omsøkte tiltak må være inntegnet i samme målestokk som
kartutsnittet.

☐

Dersom et tiltak berører naboeiendom, må det også vedlegges samtykke fra grunneier.

☐

For større konstruksjoner, som for eksempel moloer og større marina anlegg, må det dessuten
vedlegges tegninger som viser grunnplan, byggemåte (inkl. nødvendig snitt), dimensjoner, bunn- og
dybdeforhold, samt fundamentering.

☐

Dokumentasjon som viser at omsøkt tiltak er i samsvar med vedtatte
arealplaner/reguleringsplaner, evt. kopi av kommunens vedtak i saken. Dersom det er gitt
dispensasjon fra vedtatte planer, vedlegges kopi av kommunens vedtak. Eventuelt kan
dispensasjonssøknad vedlegges med forespørsel om forhåndsuttale fra BOH. Det er ikke tilstrekkelig
å legge ved utskrift av arealplan for området. Dokumentasjon skal innhentes fra kommunen etter en
vurdering mht. gjeldende plan. E-post kommunikasjon kan være tilstrekkelig.

☐

For behandling av søknader om tiltak i sjø vil det bli fakturert et saksbehandlingsgebyr pålydende kr.
4 200,- pr. søknad. Dette følger av Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og
farvann (FOR 2010-12-20 nr.1760) med ikrafttredelse 01.01.2012. For utarbeidelse av faktura er det
nødvendig å få oppgitt organisasjonsnr. på firma eller fødselsnr. til vedkommende som faktura
skal sendes til.

28.01.2015

Husk å fylle ut alle felt. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
UNDERTEGNEDE SØKER HERVED OM TILLATELSE TIL Å UTFØRE FØLGENDE:
Beskrivelse av hva som skal utføres:

Tiltakets størrelse/mål:

Sted/Kommune:

Gnr.:

Ansvarlig søker : Navn:

Organisasjonsnr:

Postadresse:

Postnr./Sted:

Telefonnr.:

Mobilnr.:

E-post:

Tiltakshaver: Navn:

Fødselsnr (11 siffer):

Postadresse:

Postnr./Sted:

Telefonnr.:

Mobilnr.:

Dato:

Underskrift:

Bnr.:

E-post:

Søknad sendes til:
Bergen og Omland havnevesen
Postboks 6040
5892 Bergen
Eller: bergen.havn@bergen.kommune.no

28.01.2015

