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Høringsuttalelse om endring i småbåtloven om bruk av vannscootere.  

 
Vi viser til høringsbrev datert 15. januar 2013 om forslag om endring i småbåtloven om bruk av 
vannscootere.  Vi takker for tilsendt høring som kom fra Miljøverndepartementet, men vi er 
overrasket over at vi ikke står på listen over høringsinstanser.  Vi ber for god ordens skyld om at vi i 
fremtiden står på listen over høringsinstanser i alle saker som omhandler fritidsbåter, småbåter og 
relaterte områder.   
 
Båtbransjeforbundet NORBOAT, som representant for en samlet norsk fritidsbåtnæring, er positiv til 
den foreslåtte endringen som åpner for en større bruk av vannscootere i Norge. Vi har likevel 
kommentarer til høringen som er skissert under.   
 

1. Vannscootere er etter NORBOAT's syn å betegne som en fritidsbåt og som sådan burde de 
være regulert helt på linje med andre fritidsbåter.  Herunder mener vi at vannscootere ikke 
trenger ytterligere reguleringer enn de forskrifter som eksisterer for bruk av fritidsbåter.  I 
EU er dette også tilfelle og vannscootere må forholde seg til Recreational Craft Directive 
(RCD).   
 

2. Vannscootere må overholde alle krav som settes til fritidsbåter.  Dette gjelder både 
utslippskrav og støykrav.  Dagens vannscootere er like, eller ofte mer, miljøvennlige enn 
andre fritidsbåter når det gjelder både utslipp og støy.  Her gjelder også RCD's strenge krav.  
 

3. NORBOAT er positive til lempingen av regelverket, men er, som nevnt, av den oppfatning at 
en vannscooter er å betrakte som en fritidsbåt.  Derfor mener vi at bruk av slike må 
sidestilles med andre fritidsbåter.  Når departementet hevder at det er større sjanse for 
ulykker relatert til bruk avvannscootere stiller vi spørsmålstegn ved det utsagnet og ber om 
at det underbygges.  Som med alle andre fritidsbåter er det adferd som kan volde problemer, 
ikke båtene i seg selv.   
 

4. Det hevdes i høringen på side 7 tredje avnsitt at:  
 
"I praksis brukes den typiske vannscooter på en annen måte enn den typiske fritidsbåt og 
dermed utgjør den en større risiko for miljø og sikkerhet."   
 
Videre på side 8 punkt 8 forslag til lovendringer:  
 
"......., og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter"   
 
NORBOAT er uenig denne generaliseringen av vannscootere og brukere av slike.  Det er 
som å si at det ikke er forskjell på en skjærgårdsjeep og en tresnekke og deres bruksområder!  



Dagens vannscootere er av en slik karakter at mange bruker dem som fremkomstmiddel.  
Det kan være plass til opp til fire passasjerer.   De har også lagringsplass og vannscootere 
har en rekke formål i tillegg til ren vannsport.  Videre stiller regelverket seg, som tidligere 
nevnt, likt for vannscootere som for andre fritidsbåter når det gjelder både støy og utslipp.  
Gitt dette gjentar vi at vannscootere burde reguleres som fritidsbåter.    
 

5. Til det konkrete forslaget.  
NORBOAT ønsker som nevnt at vannscootere sidestilles helt med andre fritidsbåter.   

a. Et krav om å tvinge vannscootere 400 eller 5000 meter ut i havet kan føre til at de er i 
områder med større fartøy og sjøtrafikk som man ellers ønsker mindre trafikk med 
småbåter.   
 

b. Belte for å kjøre fra land til tillatte soner.   Som det står i høringen vil det grunnet vår 
natur, skjærgård og kyst være bort i mot umulig å lage/utforme rette belter for 
transport fra land ut til 400/500 meter fra land.   Det eneste fornuftige ville være å 
regulere farten for vannscootere til maksimum 5 knop mindre enn 400/500 meter fra 
land.  Primært mener NORBOAT at farten burde reguleres med maksimum 5 knop 
innenfor 100 meter i sjøvann og 200 meter i ferskvann (elver/innsjøer).  Dette er 
ellers en fartsgrense som man kan tenke seg innført for alle fritidsbåter slik at det 
også her blir samme regelverk.     
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