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Fra: Elisabeth Bjelland [mailto:Elisabeth.Bjelland@rennesoy.kommune.no]  
Sendt: 23. mai 2011 11:30 
Til: Postmottak MD 
Emne: Uttalelse til forskrift om bruk av vannscooter - deres ref. 200502412-/LIL 

Viser til høringsbrev mottatt 9. mars i ovennevnte sak. 
Denne høringsuttalelsen fra Rennesøy kommune sender kun pr. denne e-post. 

Rennesøy kommune har gjennomgått utkastet til nye forskrifter og har ingen kommentarer til de 
materielle bestemmelsene. 
Det er kun i forbindelse med det relativt omfattende ansvaret som pålegges kommuner i utkastets §§ 
5 og 7 at det anses nødvendig å gi en uttalelse. 

Kommunen er gitt en relativt omfattende rett og plikt til å utarbeide og rullere forskrifter i tilknytning til 
dette, se i utkastets §§ 5 og 7. Dette gjelder også utarbeiding av et miljøoppfølgingsprogram hvert 5 år 
med en vurdering av virkningene bruk av vannscooter har på miljøet. Det påpekes at flere kommuner 
arbeider med relativt knappe ressurser, herunder mangler mindre kommuner som Rennesøy 
nødvendig kompetanse og muligheter til å oppfylle det ansvaret utkastet pålegger kommunen. 

Et ansvar slikt dette beskrives i utkastet må derfor ikke gis uten at det samtidig tas stilling til hvor 
ressursene skal tas/komme fra. 
Rennesøy kommune ser for seg at det er nødvendig med tilskudd, både økonomisk og ved 
tilfredsstillende veiledning/opplæring. 
Eventuelt kan ansvaret etter forskriften sentraliseres til Fylkesmannen, som kan utarbeide forskrifter 
for hele fylket i samarbeid med de involverte kommuner. 

Dersom et ansvar som beskrevet i utkastet gis til en mindre kommune som Rennesøy, kan realiteten 
bli at det ikke finnes verken nødvendig kompetanse eller ressurser for å få dette gjennomført. 
Jeg vil i denne forbindelse bare minne om den betydelig økte arbeidsmengden den nye plan- og 
bygningsloven pålegger kommunen, uten at det er gitt økte ressurser i den forbindelse.

Rennesøy kommune håper at dette vektlegges ved den videre behandlingen av forskriften. 

Med hilsen

Elisabeth Bjelland
kommuneadvokat

Rennesøy kommune

Telefon sentralbord: 51 72 02 00
Telefon direkte: 51 72 02 44
Mobiltelefon: 45 25 02 36
Telefaks: 51 72 02 50
E-post: elisabeth.bjelland@rennesoy.kommune.no
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