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Høring - forslag til forskrift om bruk av og orden i havner og farvann - Holmestrand og Sande
kommuner
Holmestrand kommune legger forslag til ny forskrift om bruk og orden i havner og farvann i Holmestrand
kommune ut på høring. Tilsvarende gjøres på vegne av Sande kommune. Forslagene retter seg bl.a. mot
regulering av vannscooterbruk.
Høringsfristen er 3. mai 2018.
Høringssvar kan sendes til: postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks
321, 3081 Holmestrand.
Bakgrunn
Regjeringen opphevet den sentrale vannscooterforskriften den 18.05.2017. Med oppheving av den sentrale
forskriften er vannscootere underlagt samme regelverk som andre fritidsfartøy.
Hvis kommunen ønsker å regulere vannscooterbruken særskilt kan det fastsettes en lokal forskrift etter
havne- og farvannsloven § 14 første ledd og § 42 første ledd. Forskriften gjelder orden i og bruk av farvann
og havner. En slik forskrift må utarbeides etter mal fastsatt av Samferdselsdepartementet (nå
Miljøverndepartementet), jf. forskrift av 2. november 2012 nr 1040 om mal og godkjennelse av kommunale
forskrifter om orden og bruk av farvann og havner.
Gjeldende bestemmelser
Etter oppheving av den sentrale vannscooterforskriften reguleres nå kjøring med vannscooter av de
alminnelige reglene for fartøy etter havne og farvannsloven og småbåtloven. Nedenfor følger en oversikt
over gjeldende regelverk:
Havne- og farvannsloven § 13, Regulering av fart:
Kommunene har i dag hjemmel til å innføre lokale fartsforskrifter etter forskrift av 15. desember 2009 nr
1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Horten, Re, Holmestrand og Sand kommuner innførte lokal
farstforskrift i 2013, jf. forskrift av 15. mars 2013 nr 305 om fartsbegrensninger i sjøen. Denne innebærer
bl.a. at det er 5 knops fartsgrense inntil 100 meter fra land, øyer og skjær.
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Havne- og farvannsloven §§ 14 og 42, Bruk av farvannet:
Kommunen kan fastsette forskrift om orden i og bruk av farvannet, der det kan gis særskilte regler for bruk
av vannscooter (jf. forslaget i denne høringen). Denne myndigheten gjelder ikke farleder (hoved- og
bileder), jf. havne- og farvannsloven § 7 andre ledd.
Småbåtloven:
Lov av 26. juni 1998 nr 47 om fritids- og småbåter inneholder krav til småbåter og fritidsbåter. Disse gjelder
også for vannscootere. Småbåtloven setter krav til førere og til bruk av fritidsbåt. Lovens regler utfylles her
av forskrift av 3. mars 2009 nr 259 om krav til minstealder og båtførerbevis m.v. for fører av fritidsbåt, og
forskrift av 1. desember 1975 nr 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene).
Innholdet i forslaget
Forslaget til ordensforskrift er vedlagt. Vedlagt følger også kart som angir forbudssonene for vannscooter
med farleder.
Forslaget inneholder de obligatoriske bestemmelsene i henhold til forskrift av 2. november 2012 nr 1040
om mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden og bruk av farvann og havner. Disse omfatter
formål (§ 1), virkeområde (§ 2), krav ved opphold ved havner og kai (§ 3), pålegg om båtassistanse (§ 4),
plikt om varsling av skade (§ 5), unntak i særlige tilfeller (§ 11), reaksjonsmidler (§ 12) og ikrafttredelse
(§ 13).
De foreslåtte reglene om vannscooter finnes i forskriften § 9A (regulering og bruk av fritidsfartøy). Dette er
de samme reglene som tidligere lå i den sentrale vannscooterforskriften.
Sentrale begreper som vannscooter, liknende motordrevne fartøy og land defineres i § 6 punkt 1. Punkt 2
angir viktige regler for bruk av vannscooter og liknende motordrevne fartøy.
Punkt 3 beskriver forbudssoner hvor det ikke er tillatt med vannscooter m.v. i sjøen i et heldekkende belte
på 400 meter fra land, samt i verneområder og et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.
Reguleringen av motorferdsel i vassdrag er her aktuelt i forhold til forskrift for Sande kommune. Dette
gjelder vassdrag så langt de er farbare med fartøy fra sjøen, jf. havne- og farvannsloven § 2 første ledd.
Transportkjøring gjennom forbudssonene er regulert i punkt 4. Det er under visse forutsetninger tillatt med
transportkjøring for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudssonen, men i forbudssonen skal
ikke hastigheten under noen omstendigheter overstige 5 knop. Her er det også angitt områdetyper hvor
det uansett ikke er tillatt med transportkjøring.
Høringsfristens lengde
Forslaget sendes ut på høring med 4 ukers frist. Dette er noe kortere enn kravet til høring ved utarbeiding
av statlige forskrifter (jf. utredningsinstruksen kapittel 3-3). I henhold til veiledningen om Forskriftsarbeid
for kommuner av Justis- og politidepartementet (30.01.2002) kan kommunene normalt sette en noe
kortere frist ved utarbeiding av kommunale forskrifter. Etter forvaltningsloven § 37 tredje ledd bestemmer
forvaltningsorganet selv på hvilken måte høringen skal foregå, herunder å sette frist for høringa.
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Forslaget innebærer i realiteten en videreføring av en forskrift som har vært gjeldende fra 2013, men som
ble opphevet 18.05.2017. Innholdet må derfor anses for kjent. Dette kan forsvare en høringsfrist på 4 uker.
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