Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-02-27

§ 62
Remiss – Vissa farleds- och hamnfrågor. KS 2017/603

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända tjänsteskrivelsen till Näringsdepartementet som Falkenbergs kommuns
svar på remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-08
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 10
Näringsdepartementet, Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor, 2017-12-21
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets
promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor. Promemorian tar avstamp utifrån
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ny ram för
tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar,
vilken ska tillämpas som svensk lag från och med 2019-03-24.
Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla tillträdet till marknaden för
hamntjänster och förbättra kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer
som nyttjar hamnarna. Vidare ger förordningen medlemsstaterna möjlighet att företa vissa
nationella anpassningar beträffande tillämpningen av denna, vilket bland annat gäller
förordningens tillämpning på andra hamnar än de som ingår i det transeuropeiska
transportnätverket. I promemorian framgår att förordningen inte bör förändras att gälla för
andra hamnar än de som ingår i det transeuropeiska transportnätet.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att för kommunstyrelsen avge yttrande över
remissen, vilket kommunstyrelseförvaltningen sammanställt i en tjänsteskrivelse. Tekniska
nämnden har inga synpunkter på förslaget i sig, men låter dock meddela att Falkenbergs
hamn inte berörs direkt av lagförslaget. Däremot bör Falkenbergs kommun förhålla och
anpassa hamnverksamheten enligt lagförslaget då det bland annat innebär organisatoriska
begreppsändringar, byte av tillsynsmyndighet, kompletterande bestämmelser till lagen om
offentlig upphandling (LOU) för tillhandahållande av hamntjänster och regler för finansiell
tillsyn i hamnar, samt tillsyn och sanktioner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi, men eventuella ändringar i hamnavtal som
kan följa av remissens förslag kan komma att påverka ekonomin i viss utsträckning.
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Forts § 62
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har av tekniska nämndens yttrande sammanställt
synpunkterna i en tjänsteskrivelse, vilken föreslås översändas till Näringsdepartementet
som Falkenbergs kommuns svar på remissen. Tekniska nämnden låter i sitt utlåtande
meddela att det inte föreligger synpunkter på remissen i sig.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-28 och anslaget 2018-03-01.
Utdragsbestyrkande
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