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Svar på 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. I brev datert 23. januar 2013 ber Fiskeri- og 
kystdepartementet om at Kystverket sender merknader til forslaget via departementet 
innen 31. januar 2013. 

Kystverket kan ikke se at sikkerheten i farvannet er et tema som er særlig omtalt eller 
vektlagt i Miljøverndepartementets vurdering. Vi etterspør en vurdering av hvordan den 
foreslåtte endringen kan påvirke fremkommeligheten og sikkerheten i hoved- og biled, da 
det ikke er tvil om at fremlagt forslag til endring vil få betydning for dette. 

I forslaget legges det til rette for full frigivelse av farledene for vannscooterkjøring, så lenge 
man er 400 meter fra land. Dette kan medføre uante konsekvenser for sikkerheten og 
fremkommelighet i farledene. I fjordene er det som oftest nyttetrafikken som går midtfjords, 
og småbåttrafikken går nærmere land. Et avstandskrav for vannscootere på 400 meter fra 
land vil medføre at vannscooterne ”presses” ut i farvann som trafikkeres mest av 
nyttetrafikken. Kystverket er betenkt over forslaget om å la vannscootere bli tillatt i hoved- 
og biled uten forslag til andre restriksjoner enn kravet om 400 meter fra land. 

Dersom endringen skal gjennomføres, bør det tilføyes bestemmelser som ivaretar 
sikkerheten i farvannet. Det bør for eksempel vurderes om forbudet mot vannscootere skal 
bestå i de mest trafikkerte hoved- og biledene. Det kan også settes krav om at kjøring i 
hoved- og biled som hovedregel skal følge fartsretningen i leden. 

Kystverket viser til rapporten ”Sikkerhet ved bruk av fritidsbåt” som ble utarbeidet av en 
bredt sammensatt arbeidsgruppe og overlevert Nærings- og handelsdepartementet 30. 
mars 2012. En stor del av de funn og anbefalinger som er gitt i denne rapporten, har også 
relevans for vannscootere og sjøsikkerheten tilknyttet bruken av disse, og vi viser til egen 
bestilling om utredning av mulig nasjonal fartsgrense for fritidsfartøy. 
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