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Høringssvar fra Helsedirektoratet - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
Det vises til høring av oppheving av vannscooter-forskriften, forskrift av 21. juni 2013 nr. 701
om bruk av vannscooter og lignende.
I lov av 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), § 24, skal Helsedirektoratet
blant annet følge med på forhold som påvirker folkehelsen og gi kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn og andre statlige institusjoner råd og veiledning om strategier og tiltak i
folkehelsearbeidet. Formålet med folkehelseloven, jf. § 1 er blant annet å tilrettelegge for en
helsefremmende samfunnsutvikling, herunder å fremme helse og trivsel og å forebygge
sykdom, skade og lidelse.
Helsedirektoratet merker seg at det i høringsnotatet om å oppheve dagens
vannscooterforskrift, konkluderes med at det trolig blir mer vannscooterkjøring, flere
konflikter, flere ulykker, mer administrasjon og økte samfunnsøkonomiske kostnader, men at
det ikke forventes ikke vesentlige endringer i behovet for veiledning og kontroll.
Helsedirektoratet er særlig bekymret for at det det kan bli flere skader og ulykker, i tillegg til at
økt vannscooterkjøring kan komme i konflikt med grupper i befolkningen som blant annet søker
sjønære områder for fred og ro. Mange i Norge er utsatt for daglig støy, og stillheten er
generelt under press i Norge og Europa. Det vises for øvrig til Helsedirektoratets
høringsuttalelse til «Forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift
for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag», av 18.9.2014.
Helsedirektoratet antar, i motsetning til det som antydes i høringsnotatet, at det kan bli behov
for både mer veiledning og kontroll, dersom forskriften om vannscooterkjøringen oppheves.
Regulering av vannscooterkjøring gjennom annet eksisterende regelverk, antar vi kan generere
økt behov for veiledning. Forventningen om økt vannscooterkjøring, antar vi kan gi økt behov
for kontroll. Videre blir det viktig å finne gode overgangsløsninger ved en eventuell oppheving
av forskriften, slik at potensielle farlige og utrygge situasjoner kan forebygges. Dette er særlig
viktig i områder der det kan forventes at oppheving av forskriften kan bidra til betydelig økt
vannscooterkjøring på kort tid.
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Oppsummering:
Helsedirektoratet oppfatter at det i høringsnotatet skisseres flere ulemper enn fordeler ved å
endre dagens praksis med en egen vannscooterforskrift. Helsedirektoratet er spesielt opptatt
av at kommunene har tilstrekkelig helsemessig beredskap ved ev. oppheving av forskriften, i
tillegg til at økt vannscooterkjøring kan redusere friluftsopplevelsen for mange med mer støy og
økt konfliktnivå ved sjø og vann. Ved en eventuell oppheving av vannscooterforskrift, mener
Helsedirektoratet videre det blir viktig med veiledning om hvordan kommunene kan forholde
seg til den nye situasjonen, gode overgangsløsninger og økte kontrolltiltak.
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