
SØKNAD OM TILLATELSE 

I henhold til lov om havner og farvann (havne– og farvannsloven) 

av 21.06.2019

Lovens §27, 1.ledd definerer følgende som tiltak som krever tillatelse (fra kommunen/havnevesenet): 

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.  

Innenfor Havnedistriktet: 

Havnedistriktet omfatter kommunene Ålesund, Sula, Giske. Søknaden sendes til:

Ålesundregionens Havnevesen, Skansekaia 3C, 6002 Ålesund. E-post: post@alesund.havn.no 

Lovens §27, 2 . Ledd definerer følgende for hovedled eller biled (tilatelse fra Kystverket): 

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.       

Søknaden sendes til: 

Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. E-post: post@kystverket.no 

UNDERTEGNEDE SØKER HERVED OM TILLATELSE TIL Å UTFØRE FØLGENDE: 

Beskrivelse av hva som skal utføres, benytt baksiden: 

Beliggenhet: Gnr: Bnr: 

Kommune: Sjøkart nr: 

Navn: 

Gate/vei: Postnr./Sted 

Telefonnummer: E-post

Dato: Underskrift: 

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden: 

1. Utsnitt av sjøkart, eller annet oversiktskart. Gjerne i målestokk 1:5000 eller 1:10000, hvor tiltakets
beliggenhet er avmerket og kartets nummer er angitt.

2. Kart eller skisse som viser tiltakets beliggenhet ved havnen eller farvannet og i forhold til nærmeste
omgivelser, herunder kaier, brygger og naboeiendommer. For naboeiendommenes vedkommende oppgis
eiers navn og adresse. Eiendomsgrenser påføres kartet.

3. For arbeid og anlegg som skal tillates av havnestyret/Kystverket, skal det vedlegges bekreftelse opå at det
også er sendt søknad/melding til teknisk etat i kommunen.

4. For større konstruksjoner må det også sendes inn tegninger som viser grunnplan med hovedmål,  byggemåte
(inkl. nødvendig snitt), dimensjoner, bunn– og dybdeforhold, fundamentering m.m samt statiske
beregninger.
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Beskrivelse av tiltaket: 
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Faktura adresse: 
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