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Høringssvar - forslag om oppheving av forskrift 21. juni 2013 om bruk av 

vannscooter og lignende.  

 

Vi viser til deres brev av 23. desember 2016 hvor det sendes på høring forslag om å oppheve 

forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Høringsfristen er satt til 

23. mars 2017. 

 

Det fremgår av forslaget at en oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes 

en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere, men at de generelle reglene for 

bruk av fartøy fremdeles vil gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer videre at 

kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med 

regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Det fremgår av 

høringsnotatet at kommunene har adgang til å fastsette lokale forskrifter etter 

motorferdselsloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven.  

 

Som begrunnelse for forslaget vises det til at det i dag finnes fartøy med tilnærmet lignende 

egenskaper som vannscooter både når det gjelder fart og støy som ikke omfattes av 

vannscooterregelverket men som kun reguleres av de alminnelige regler for ferdsel til sjøs. 

Regjeringen ser ikke behov for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy. Å 

oppheve vannscooterforskriften vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig 

samt lettere å håndheve. Det fremheves videre at de alminnelige ferdselsregler til sjøs som 

gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre 

en fornuftig og trygg bruk av farvannene. 

 

For Fiskeridirektoratet er det viktig at hensynet til akvakultur og fiskerier vil være 

tilstrekkelig ivaretatt også etter oppheving av vannscooterforskriften. Når det gjelder 

akvakultur er det i følge § 18 i forskrift 17. juni 2008 om drift av akvakulturanlegg fastsatt 

forbud mot ferdsel nærmere enn 20 meter fra anlegget og forbud mot fiske nærmere enn 100 
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meter. For hensynet til fiskerier er det fastsatt en aktomhetsregel i § 24 i havressurslova av 6. 

juni 2008 som sier følgende:  

 

«Den som kjem til haustingsfelt der reiskaper er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapene står. 

Alle skal fare fram slik at haustingsreiskapar ikkje vert skadde eller utsette for fare. 

 

Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbærleg 

framferd.»     

  

Etter Fiskeridirektoratets oppfatning vil ovennevnte regelverk sammen med kommunenes 

mulighet til å fastsette lokale forskrifter dersom lokale forhold gjør det nødvendig å særlig 

beskytte enkelte områder fra ferdsel og støy, være tilstrekkelig for å ivareta hensynet til 

akvakultur og fiskerier. Vi har derfor ingen innvendinger mot at vannscooterforskriften 

oppheves. 

  

Med hilsen 

 

 

Truls Konow 

seksjonssjef  

 Kristin Skurtveit 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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