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SMÅBÅTLOVEN § 40 —HÅNDHEVING AV FORBUDET MOT BRUK AV
VANNSCOOTER —NYTT HANDHEVINGSDIREKTIV

Etter småbåtloven § 40 tredje ledd er bruk av vannscooter forbudt med mindre den enkelte
kommune ved forskrift har åpnet for slik kjøring, jf. lovens fjerde ledd og forskrift om bruk
av vannscooter og lignende av 22. juni 2012.

Miljøvemdepartementet har ved brev av 15. januar 2013 sendt på høring forslag til
endringer av småbåtloven § 40 slik at forbudet mot bruk av vannscooter oppheves.
Samtidig fremmes det forslag om at myndighetene gis hjemmel til å forby slik bruk i en
bestemt avstand fra land, i verneområder og i en bestemt avstand fra slike verneområder,
samt i andre områder av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy.

Dette bør nødvendigvis få betydning for politiet og påtalemyndighetens håndheving av
denne type saker, og i påvente av ny lovgivning og nye forskrifter gjelder følgende direktiv:

Forbudet mot bruk av vannscooter, jf. srnåbåtloven § 40 tredje ledd, jf. første ledd skal
fortsatt håndheves for alle typer scootere, forutsatt at kjøringen finner sted i følgende
områder:

i sjø:
i områder omfattet av forskrift om bruk av vannscooter og lignende av 22.
juni 2012 § 3 forste ledd (skraverte områder som følger av kartvedlegg til
forskriften) fl

i vassdrag, herunder innsjoer:
i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land
i et heldekkende belte på 500 meter ut fra verneområder

Sistnevnte regulering er ansett nødvendig av miljøhensyn.
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Overtredelser utenfor angitte områder iretteføres ikke.

Riksadvokatens håndhevingsdirektiv av 6. juli 2012 oppheves for saker begått etter 15.
januar d.å.

Foranstående vil utvilsomt reise spørsmål om den videre påtalemessige behandling av
løpende saker som ikke er endelig avgjort pr 15. januar d.å. Disse bes i utgangspunktet
håndtert i tråd med vårt direktiv av 6. juli 2012, uaktet ovennevnte justering.
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