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Emne: Merknader ang. høring for endring av §40 i fritidsbåtloven. 

 

Hei! 

 

Jeg velger å gi en uttalelse i denne saken, da jeg har lang erfaring fra båtliv. 

 

Sånn dere legger det opp nå forviser dere et lite fartøy, som meg bekjent er en CE-klasse C båt ut 

i et farvann den ikke er klassifisert eller godkjent for. Dere forsikrer dere om at det skal kunne 

oppstå meget farlige situasjoner for personer med lite erfaring, og heller ikke ufarlig for de med 

erfaring. Disser fartøyene er meget små, og går som regel uten radiokommunikasjon. Skulle det 

skje ulykker i sjø så langt som 400 meter eller mer fra nærmeste holme eller skjær vil det være så 

godt som umulig for andre personer og fartøyer å få øye på et slikt fartøy i drift. Den loven dere 

nå velger å praktisere er direkte farlig for de som ønsker å føre slike båter. Ferdsel så langt ute 

bør ikke etter min mening ferdes uten utstyr og erfaring som er forsvarlig til slikt bruk. 

 

Jeg stiller meg også sterkt kritisk til måten denne saken blir håndtert. Det er ingen 

dokumentasjon eller bevisføring for de argumenter dere bruker opp mot forbudet. 

 

Dere setter liv bevisst i fare ved å pålegge disse fartøyene denne loven og ønsker §40 og §40a 

fjernet på grunn av bl.a. dette.  

 

Alle båter har forskjellige navn på folkemunne, om de heter "Speedbåt" "Cabincruser" 

"Skjærgårdsjeep" "Rib" "Skjekte" "Vannscooter" "Sjark" "Yacht" "Snekke" "Seilbåt" etc. er de 

fremdeles båter og bør og skall behandles med de samme reglene, forbudene, restriksjonene etc. 

 

 

 

Mvh 

 

Erlend Fredriksen 

 

 

 

 

--  

Best regards, 
Erlend Fredriksen 
ROV Pilot, ROV Operations 
Mob (+47) 412 40 855 
erfredriksen@oceaneering.com 
www.oceaneering.no 
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