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Høring - endring i småbåtloven om bruk av vannscootere 

 

Vi viser til Miljøverndepartementets forslag til endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om 

fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 om bruk av vannscootere og liknende mindre 

fartøy, sendt på høring ved brev 15. januar 2013. 

 

Kystverket har sendt sin høringsuttalelse via Fiskeri- og kystdepartementet. 

Departementet slutter seg til Kystverkets uttalelse som følger vedlagt, og vil for egen 

del tilføye følgende: 

 

Fiskeri- og kystdepartementet legger til grunn at det i områder med fiskeriaktivitet kan 

være behov for begrensninger i bruken av vannscootere, og oppfatter at dette ivaretas 

gjennom ordlyden i lovforslaget. 

 

Vi er imidlertid ikke enig i forslaget om at det bør åpnes for generelle bestemmelser 

med regler om ferdsel med vannscooter, ev. ferdselforbud, i egen sektorovergripende 

forskrift, hvor kommunen gis kompetanse til å fastsette nærmere bestemmelser. Etter 

vår vurdering er fiskeri- og kystmyndighetene nærmest til å vurdere hva som er 

hensiktsmessig og tilbørlig ferdsel med vannscooter, eller andre motordrevne fartøy, i 

nærheten av akvakulturanlegg. Vi viser i denne sammenheng til at det er oppstilt egne 

bestemmelser om ferdsel i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg, § 

18, hvor det fremgår at det ikke er tillatt å ferdes nærmere enn 20 meter fra et 

akvakulturanlegg i sjø. 

 

Vi er videre av den oppfatning at ferdsel med motorfartøy i sjøen i nærheten av 

akvakulturanlegg bør reguleres teknologinøytralt, og ikke spesifikt begrenses til ferdsel 
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med vannscooter. 

 

Hvorvidt bruk av vannscootere i enkelte farleder, eller områder, bør underlegges 

særlige restriksjoner, eller forbys av sjøsikkerhetsmessige årsaker, må baseres på en 

faglig vurdering. Det vises i denne sammenheng til at lov av 17. april 2009 nr. 19 om 

havner og farvann, er det juridisk rammeverk for regulering av - og tilrettelegging for -

sikker sjøverts ferdsel i farvannet, og at Kystverket er nasjonal etat for blant annet 

forebyggende sjøsikkerhet.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet ber om at vi blir tatt med i dialogen om utforming av en 

forskrift som fastsetter nærmere regler om ferdsel for vannscooter.  

 

Vi vil avslutningsvis bemerke at vi savner lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 

viltlevande marine ressursar (havressurslova), i oppregningen av relevante regler i 

annet lovverk på side 6 i høringsbrevet. 

 

For øvrig har vi ingen merknader til det foreliggende utkast. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Petter Meier  

avdelingsdirektør 

 Anita Christoffersen 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Kystverkets hovedkontor Postboks 1502 6025  ÅLESUND 

Fiskeri- og havbruksavdelingen     

Seksjon for areal og miljø     
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