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HØRINGSUTTALELSE – ENDRING I SMÅBÅTLOVEN OM BRUK AV 

VANNSCOOTERE 

 

Det vises til høringsbrev datert 15. januar 2013.  

 

Oslo Rokrets (ORK) representerer roklubber i både Oslo og Bærum. Indre Oslofjord er et svært 

belastet område. Både nyttetrafikk og det store antallet fritidsbåter i området er i dag en stor 

utfordring for roere og andre myke trafikanter som ønsker å benytte vannflatene til trening, mosjon 

og rekreasjon. Roing innenfor ORKs område vil kunne bli berørt av regelverksendringen. Det avgis 

derfor høringsuttalelse til lovforslaget selv om ORK ikke er på høringslisten. 

 

ORK har merket seg at departementet mener at gjeldende regelverk ikke er i strid med EØS avtalen, 

og at det primært er andre forhold som begrunner forslaget om regelverksendring.    

 

ORK ønsker en videreføring av gjeldende regulering av vannscooterkjøring og går derfor 

mot lovendringsforslaget.    

 

Det forhold at brukerne av vannscootere må innhente en tillatelse på forhånd bidrar til å 

tydeliggjøre at det er en aktivitet som krever særlig aktsomhet fra utøveren. En slik 

"ansvarliggjøring" er i seg selv egnet til å redusere risikoen som følger med vannscooterkjøring. 

Gjennom søknadsprosessen sikres det også at utøverne gjøres kjent med de begrensningene som 

gjelder for bruken. Etter ORKs syn er det derfor grunn til å anta at omfanget av ulovlig 

vannscooterkjøring vil øke dersom gjeldende søknadssystem forlates.  

 

Dersom omfanget av ulovlig kjøring øker, vil det kreves mer ressurser til å håndheve regelverket, 

herunder følge opp klager på ulovlig kjøring. Vurderingen i høringsbrevet av de økonomiske og 

administrative konsekvensene av lovendringsforslaget, synes ikke å ta høyde for behovet for økt 

informasjon, kontroll og sanksjonering.   

 

Dersom lovendringen gjennomføres, vil det være de utfyllende forskriftene som skal ivareta 

interesseavveiningen mellom vannscooterkjørere på den ene siden og alle andre som blir negativt 

berørt av slik aktivitet på den annen side. Uten slike forskrifter er vannscooterkjøring uregulert, ut 

over det som følger av alminnelige regler for ferdsel. Selv om høringsnotatet må leses slik at 

departementet tenker å fastsette forskrifter, ber ORK om at lovforslaget endres slik at det 
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fremkommer av lovteksten av departementet "skal" fastsette forskrifter med hjemmel i § 40 tredje 

ledd.         

 

ORK støtter klart at det også inntas en forskriftshjemmel til i særlige tilfeller å forby eller begrense 

bruken av vannscootere o.l., jf. fjerde ledd i lovendringsforslaget.          

 

ORK har merket seg departementets forutsetning om at en eventuell lovendring ikke skal tre i kraft 

før det er fastsatt forskrifter etter § 40 tredje ledd. Etter ORKs syn er det også nødvendig at 

forskriftsbehovet etter fjerde ledd er vurdert før lovendringen trer i kraft. Dersom det nå fastsettes 

nye regler for vannscooterkjøring, uten at det samtidig er klart hvilke forbud og begrensninger som 

vil gjelde lokalt, øker risikoen for ulovlig kjøring fordi brukerne må forholde seg til 

regelverksendringer i to omganger.  

 

I høringsnotatet punkt 6 omtales uheldige sider ved bruk av vannscootere, jf. andre, tredje og fjerde 

avsnitt. I disse avsnittene er det fokusert på problemet med støy, hensynet til dyreliv og risikoen for 

de som kjører vannscootere. Det må åpnes for at også andre hensyn skal kunne ivaretas gjennom 

forskrift, typisk hensynet til roere og padlere. Også andre som ikke er lett synlig, f.eks. dykkere, vil 

bli eksponert for økt risiko som følge av økt vannscooterkjøring. Særlig gjelder dette når flere 

scootere kjører sammen, både fordi de som kjører lett kan tenkes å ha sin oppmerksomhet rettet mot 

hverandre, og fordi kjøremønsteret blir mindre forutsigbart før øvrige trafikanter. ORK ber derfor 

om at departementet i lovproposisjonen, under omtalen av lovforslagets fjerde ledd, gjør det klart at 

særlige forbud og begrensninger også kan begrunnes i: 

- sikkerhet, fremkommelighet og rekreasjonsbehov for øvrige brukere av vannflaten,  

- et samlet bilde av situasjonen, dvs. ikke bare den belastningen som vannscooterkjøringen isolert 

bringer inn, 

- behovet for å skjerme områder som benyttes til trening, typisk sjøarealet utenfor roklubbene, 

robaner m.m. selv om slik bruk ikke er formalisert i en reguleringsplan.  

 

ORK ønsker å bli satt opp som høringsinstans for de forskriftene som foreslås fastsatt med 

hjemmel i § 40. ORK vil imidlertid allerede nå gi uttrykk for enkelte synspunkter på innholdet av 

forskriftene basert på omtalen av disse i høringsbrevet for lovendringsforslaget.  

 

Hvis enklere og mer oversiktlige regler er et sentralt formål, bør det fastsettes den samme 

forbudssonen både i sjø, vassdrag og innsjøer, dvs. et belte på minst 500 meter ut fra land.            

 

Et heldekkende belte, uavhengig av om det er på 400 eller 500 meter, vil likevel ikke gi et forsvarlig 

risikobilde for roing innenfor ORKs område. Roingen skjer ikke her langs land, men mellom øyene 

og på kryss og tvers over fjorden. Flere andre forhold tilsier at det et behov for å fastsette særlige 

forskrifter for indre Oslofjord. ORK vil derfor ta kontakt med Oslo kommune og Bærum kommune 

dersom departementet delegerer forskriftsmyndigheten med hjemmel i § 40 femte ledd.  

 

Med vennlig hilsen  

for Oslo Rokrets  

Kjersti Elvestad (sign.) 

leder 
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