Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag, Holmestrand kommune,
Vestfold
Hjemmel: Fastsatt av Holmestrand kommune (…) med hjemmel i lov 10.06.1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4 og 5.

§ 1.Formål
For å fremme trivsel, vern om naturmiljøet og sikre drikkevannsinteresser,
reguleres motorisert ferdsel i de store vassdragene i kommunen.
§ 2.Virkeområde
Med motorisert ferdsel menes i denne forskrift bruk av kjøretøy (bil, traktor,
motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt eller annet flytende eller svevende
fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.
Forskriften gjelder alle vann og vassdrag innen Holmestrand kommunes grenser.
Med unntak av Øksne (2,8 km2), Eikeren (27 km2) og Bergsvannet (nord) (3,0 km2),
gjelder lovens forbud mot motorferdsel jf. motorferdselloven § 3. Dette forbudet, med
unntak av bruk av el-motor, gjelder også Hajeren, Vikevannet, Haugestadvannet og
Hillestadvannet.
§ 3.Tillatt hastighet
I Øksne, Eikeren og Bergsvannet (nord) inntil 100 meter fra land eller øy, er
høyeste tillatte hastighet 5 knop.
§ 4.Generelle forbud innen forskriftens virkeområde
Det er ikke tillatt å bruke vannscooter, og liknende motordrevne fartøy i Øksne,
Eikeren og Bergsvannet (nord). Med vannscooter menes en farkost med skroglengde
mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords forbrenningsmotor som driver et
vannjetaggregat som hovedfremkomstmiddel, og som er konstruert for å bli betjent av en
eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor, i skroget. Med lignende
motordrevne fartøy menes vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller
liknede.
Det er ikke tillatt å bruke kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og
lignende) på Øksne, Eikeren og Bergsvannet (nord). Unntak følger av forskrift
15.05.1988 nr. 356 om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3.
Det er ikke tillatt å lande eller ta av med motordrevet fly eller helikopter i Øksne og
Bergsvannet (nord).
Motorferdsel med husbåt er ikke tillatt i Øksne og Bergsvannet (nord).

§ 5.Ervervsmessig eller organisert motorbåttransport
Ervervsmessig eller annen organisert motorbåttransport av personer er ikke tillatt i
Øksne, Eikeren og Bergsvannet (nord), uten tillatelse fra kommunestyret selv.
§ 6. Unntak
Uten hinder av forbudene i denne forskrift er motorferdsel tillatt i forbindelse med:
a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med
hjemmel i lov,
b) offentlig post- og teletjenester,
c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-,
skogbruksnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i
denne forbindelse,
d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
f) rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.
§ 7.Dispensasjon
Rådmannen i Holmestrand kan gi dispensasjon fra denne forskriften, unntatt § 5.
Kommunestyret er klageinstans.
§ 8.Oppsyn og kontroll
Oppsyn og kontroll kan utøves av politiet, Statens naturoppsyn og kommunen.
§ 9.Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2018.

