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FORENKLEDE FORELEGG ETTER HAVNE OG FARVANNSLOVEN 
 

Riksadvokaten har mottatt henvendelser som kan tyde på at ikke alle er kjent med 

endringer i havne- og farvannsloven. Ny lov om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 

d.å., og innebærer at ulike overtredelser som etter den tidligere havne- og farvannsloven 

med forskrifter kunne føre til straff, nå bare kan medføre overtredelsesgebyr, se nærmere 

Prop. 86 L (2018-2019) punkt 10.7. Etter den nye lovens § 51 er straff forbeholdt 

henholdsvis mer kvalifiserte overtredelser (første punktum), og overtredelser av 

bestemmelser gitt i medhold av loven når det i forskrift er fastsatt at overtredelse av den 

aktuelle bestemmelse er straffbar (andre punktum). 

 

Det følger av lovens § 53 at forskrifter gitt i medhold av den nå opphevede havne- og 

farvannsloven fra 2009 også gjelder etter at den nye loven har trådt i kraft. Dette innebærer 

at forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker for så vidt fortsatt gjelder. Men i 

denne forskriften fastsettes ikke uttrykkelig at noen overtredelse er straffbar. Gitt 

utformingen av någjeldende lovbestemmelse om straff, foreligger det da ikke klar 

lovhjemmel for straffansvar for en rekke tilfeller som tidligere medførte forenklet forelegg. 

 

Lovendringen må hensyntas i politiets håndheving av regelverket på sjøen. Eventuelle 

forelegg som er vedtatt i perioden etter lovendringen, og hvor forholdet ikke oppfyller 

vilkårene for straffansvar etter dagens regler, må oppheves. 

 

 

Behandlet av ass riksadvokat Knut Erik Sæther 

Undertegnet i hans fravær 

 

 

Trond Eirik Schea 

førstestatsadvokat 
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