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Høringssvar - NOU 2018-4 - Sjøveien videre - forslag til  ny havne- og
farvannslov

Vi viser til høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 13.3.2018. Oslo politidistrikt har
følgende kommentarer til høringen:

Ansvars- od mvndidhetsfordelind mellom stat od kommune

Oslo politidistrikt tiltrer at ferdsel og bruk av farvannet skal reguleres av staten. Dette
begrunnes med at det bør være en nasjonal fagmyndighet som tar avgjørelser i forhold til
sikkerhet, og at det er behov for en helhetlig myndighetsutøvelse. Vi tror det vil medføre at
regelverket blir mer ensartet og lettere å forholde seg til. Samtidig tror vi det er stor forskjell
på hvilken maritim kompetanse de ulike kommunene besitter, og hvor godt de kjenner til de
ulike forhold i sine farvann. Kommunene vil nok være bedre informert om lokale forhold, samt

ha en større nærhet til sine brukere og sine samarbeidspartnere enn staten. Slik vi ser det er
det derfor viktig at kommunene har en uttalelsesrett i saker som gjelder regulering av ferdsel
og bruk av farvann, innenfor kommunenes egne områder.

2.
Kommunene skal i forslaget få myndighet til å pålegge den ansvarlige å fjerne farer, for
eksempel skipsvrak. Som regel er det henlagte småbåter som utgjør ferdsel- og miljømessige
utfordringer. Disse båtene er ikke nødvendigvis å betrakte som vrak, men ofte er de i dårlig
forfatning. I en stor kommune som Oslo, har det vist seg vanskelig å fjerne slike båter i
praksis. Det er ikke slik at disse båtene nødvendigvis utgjør en konkret fare. Ofte er det båter
som blir forlatt og henlagt på strender, brygger, på bøyer eller lagt på svai.

Denne type båter er i de fleste tilfeller vanskelig å knytte til en eier, og man har dermed ingen
å stille til ansvar. Kommunen bør ha en plikt til å fjerne vrak eller båter som er oppgitt av eier.

Oslo politidistrikt mener at det offentlige bør forhindre at båter senkes, og at vrak i
strandsonen eller som er til hinder for allmennheten blir ryddet bort.
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Kommunen bør derfor tillegges plikt og nødvendige hjemler for å få fjernet slike båter. Dette 

bør ikke bare gjelde de båter som er til fare, men også båter som åpenbart er forlatt, eller som 

ligger på steder som er til sjenanse for øvrige brukere av fjorden og området rundt.  
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