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UTKAST TIL FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSSVAR 
 
Det vises til høringsbrev fra Miljøverndepartementet (MD) av 02.03.2011 om utkast til forskrift 
om bruk av vannscooter. Høringssvaret er avgitt på delegert fullmakt i henhold til bystyrets ved-
tak av 30.05.2001 sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360. 
 
 

Det framgår av høringsutkastet at MD ønsker et bedre system for valg av områder til vannscoo-
ter. Bruk av vannscooter er forbudt etter småbåtloven, men kommunen kan ved lokal forskrift 
dispensere fra loven. I utkast til ny forskrift gir MD utfyllende bestemmelser om kommunens 
hjemmel til å gjøre unntak fra det generelle lovforbudet. 
 
Forskriften skal sikre at bruk av vannscooter ikke medfører fare for ferdsel og for allmennheten 
generelt, ulempe i form av støy og annen forstyrrelse samt fare for nevneverdig skade på dyre- 
og planteliv. 
 
Forskriften opererer med et kystnært belte der det ikke gis adgang til å tillate vannscooterkjø-
ring av hensyn til miljø og sikkerhet. Beltet er kartfestet og omfatter store deler av fjordbas-
senget i Oslo kommune. Større områder som er unntatt er Lysakerfjorden mot Bærum, utenfor 
Sydhavna og sør for Malmøya, dessuten mindre områder utenfor Filipstad, Bispevika og ytre 
deler av Pipervika. 
 
Mangler ved forslaget 
Oslo kommune reagerer på innretningen av forskriften, og mener at bruk av vannscooter som 
utgangspunkt bør forvaltes av kommunen. Kun i områder der brukerkonflikter og hensyn til 
natur og miljø er spesielt store bør det innføres forbudssoner. 
 
Kommunens anbefalinger 
 
Ved videre utvikling av fjordbyen vil kommunen legge stor vekt på å ivareta og tilrettelegge for 
vannbaserte friluftsaktiviteter. Oslo kommune foreslår derfor en grunnleggende endring av 
forskriften ved at man kun unntar områder fra vannscooterkjøring  hvis det er eksplisitt påvist 
at konfliktene med andre brukergrupper, natur og miljø er store. For de resterende arealene i 
fjordbassenget bør det være opp til kommunen selv å vurdere om det skal tillates 
vannscooteraktiviteter.   
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Med hilsen 
 
 
 
Jøran Kallmyr 
byråd 
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