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ENDRING I SMÅBÅTLOVEN OM BRUK AV VANNSCOOTERE - 

HØRINGSSVAR   

 

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet datert 15.01.2013 vedrørende 

ovennevnte. 

 

Forslaget innebærer at man går bort fra dagens søknadssystem og kravet om at 

åpning av områder for bruk av vannscootere skal fastsettes i kommunal forskrift. 

Løsningen vil dermed innebære en forenkling av regelverket, lette kommunenes 

arbeid og være mer forutsigbart for brukerne. Fiskeridirektoratet er enig i denne 

løsningen. 

 

Vi er også enig i at det vil være mest hensiktsmessig om de nærmere detaljene om 

forbudsbelter og transport ut til åpne områder blir fastsatt i forskrift med hjemmel i 

småbåtloven § 40. Fiskeridirektoratet imøteser høring av forskriftsendringer om 

dette. 

 

Fiskeridirektoratet vil rette oppmerksomheten mot at deler av kysten, spesielt i 

Nord-Norge, har en svært spredt bosetting hvor mange har lange avstander til 

sentra. I de samme områdene er det ofte svært tett med øyer og holmer som gjør at 

en minsteavstand fra land, -eventuelt med” korridorer” til ”friområder”, - vil legge 

svært sterke begrensninger for bruk av vannscooter i slike områder.  
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Fiskeridirektoratet ser det som mer hensiktsmessig at det fra sentrale myndigheter 

ble fastsatt forskrifter om begrensninger til fart, nærhet med videre i forhold til 

etablerte verneområder o.l. mens eventuelle øvrige begrensninger ble overlatt til 

lokale myndigheter.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Jens Christian Holm 

direktør 

 

 

Frank Jacobsen 

seniorrådgiver 
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Kopi til:    

Aksel Eikemo    

Fiskeri- og kystdepartementet Boks 8118 Dep 0032 OSLO 

Liv Holmefjord    

Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Møre og Romsdal Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Troms Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Trøndelag Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Vest Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Ragnar Sandbæk    

 

 

 

 

 


	Med hilsen

