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Høringsbrev om utkast til forskrift om bruk av vannscooter 

Vedlagt følger utkast til forskrift om bruk av vannscooter.  
 
Det følger av småbåtloven § 40 tredje ledd at bruk av vannscootere i utgangspunktet er 
forbudt i Norge. Kommunen kan ved forskrift dispensere fra dette forbudet såfremt 
ikke hensynet til miljø eller sikkerhet tilsier noe annet. Miljøverndepartementet ønsker 
et bedre system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter, ettersom bruk av 
vannscooter lett kan komme i konflikt med både miljø og sikkerhetshensyn. 
Miljøverndepartementet har derfor utarbeidet utkast til forskrift om bruk av 
vannscooter.  
 
Kommunenes kompetanse etter § 40 fjerde ledd må utøves innenfor EØS-avtalens 
rammer, noe denne forskriften skal være med å spesifisere. Det vil bli gitt ut et 
rundskriv som en orientering om tolkning av forskriften. Rundskrivet vil også redegjøre 
for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kan få betydning for tolkningen av 
forskriften og skjønnsutøvelsen. 
 
Forskriften gir utfyllende bestemmelser om kommunens hjemmel etter småbåtloven 
om å gjøre unntak fra forbudet mot bruk av vannscootere og lignende. Departementet 
ønsker å sikre at bruk av vannscooter ikke medfører fare for ferdselen eller 
allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser, og heller ikke 
medfører fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet, jf. småbåtloven § 40 
fjerde ledd.  
 
Fordi store områder langs kysten har betydelige naturverdier og høyt konfliktpotensial 



Side 2 
 

både i forhold til miljø og sikkerhetshensyn, inneholder forskriften et kart som angir 
områder hvor det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Disse områdene utgjør et kystnært 
belte. I det kystnære beltet har ikke kommunen hjemmel til å åpne områder for bruk av 
vannscooter. Vannscooterforskriften forenkler således dagens system ved innføring av 
kystnær belte ved at det blir færre områder for kommunen å vurdere til bruk av 
vannscooter. Samtidig klargjør dette for brukerne hvor det vil være aktuelt å søke om 
områder til bruk for vannscootere. 
 
Utenfor det kystnære beltet er det en forholdsvis krevende øvelse for kommunen å 
vurdere hvorvidt det kan åpnes for bruk av vannscooter. Her skal kommunene åpne 
omsøkt område for bruk av vannscooter dersom det ikke er relevante motforestillinger 
knyttet til miljø eller sikkerhet. Kommunen plikter her å foreta vurderinger etter 
naturmangfoldloven kapittel II. Kommunen må vurdere føre var-prinsippet og 
forenklingsprinsippet, som begge hver for seg kan medføre at det ikke åpnes for bruk 
av vannscootere i områder selv om det for tiden ikke kan påvises konkrete 
miljøkonsekvenser eller sikkerhetsrisikoer. Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen, 
og kan også i forskriften åpne for å stille etterfølgende vilkår. Fylkesmannen skal føre 
tilsyn med at bruk av vannscooter skjer innenfor forskriftens rammer. Kommunen skal 
minst hvert femte år rullere forskrift om bruk av vannscooter.  
 
Uttalelse til forskrift om bruk av vannscooter sendes innen 2. juni 2011 til 
Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 OSLO og til postmottak@md.dep.no 
Til samme adresse tas det også imot innspill vedrørende ytterligere høringsparter. 
 
Med hilsen 
 
 
Torbjørn Lange (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Linda Lund 
 rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 
Høringsnotat om forskrift om bruk av vannscooter 
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