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ETTERSENDELSE AV PROTOKOL VEDRØRENDE HØRING OM OPPHEVING AV 
VANNSCOOTERFORSKRIFTEN 
 

Det vises til brev av 23. desember 2016 fra Klima- og miljødepartementet angående 
høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften. 
 
Det var ikke mulig å få høringsforslaget behandlet politisk i Rogaland fylkeskommune før 
høringsfristen, Rogaland fylkeskommune sendte derfor den 22. mars 2017 administrativt 
saksfremlegg som høringssvar, med løfte om å ettersende protokollen. 
 
Høringsforslaget har nå vært til politisk behandling og protokollen ettersendes her som 
vedlegg. 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Christine Haver 
regionalplansjef 

 
 

Thorsten Gøtterup 
rådgiver 

 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 
Bruk vår referanse/vårt saksnr når du svarer på brevet 
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Saksprotokoll 

 
 

Utvalg: Regional- og kulturutvalget  

Møtedato: 23.03.2017 

Sak: 26/17  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 16/25426 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV 

VANNSCOOTERFORSKRIFTEN  
 

Behandling: 
 

Det ble protokollert: 
 

Håkon Faarlund Hetland, KrF fremmet følgende felles alternativt forslag til 
innstillingen på vegne av Ap, H, KrF, V, Sp, MDG og uavhengig (Hersdal): 
 
Rogaland fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig å oppheve 
vannscooterforskriften.  Likebehandling og brukernes mulighet til å forstå regelverket 
gjør at Rogaland fylkeskommune frarår at kommunene selv skal utforme 
bestemmelser.  Det fryktes uforutsigbare forhold, og det er derfor behov for særskilte 
nasjonale bestemmelser for å håndtere utfordringer knyttet til vannscooterkjøring. 
 

Jørn Kyle Finnesand, FrP fremmet følgende alternativt forslag til innstillingens pkt. 
1: 
 

1. Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til å oppheve 
vannscooterforskriften og er tydelig på at det er de lokale folkevalgte i 
kommunene som er best egnet til å regulere bruk av vannscooter i sjøen.  
Rogaland fylkeskommune er positiv til at en får en samordnet regulering av 
motorferdsel i sjøen gjennom motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften 
og havne- og farvannsloven.  Rogaland fylkeskommune er optimistisk på 
vegne av de muligheter som kan åpne seg rundt turisme, motorferdsel og 
fritidstilbud. 
 

2. Som fylkesrådmannens innstilling. 
 

Votering: 
Finnesands alternativt forslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt. 
Faarlund Hetlands alternativt forslag til innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP). 
 

Vedtak: 
 
Rogaland fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig å oppheve 
vannscooterforskriften.  Likebehandling og brukernes mulighet til å forstå regelverket 
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gjør at Rogaland fylkeskommune frarår at kommunene selv skal utforme 
bestemmelser.  Det fryktes uforutsigbare forhold, og det er derfor behov for særskilte 
nasjonale bestemmelser for å håndtere utfordringer knyttet til vannscooterkjøring. 
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Saksprotokoll 

 
 

Utvalg: Fylkesutvalget  

Møtedato: 28.03.2017 

Sak: 43/17  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 16/25426 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV 

VANNSCOOTERFORSKRIFTEN  

 

Behandling: 

 

Det ble protokollert: 

 

Pål Morten Borgli, FrP fremmet følgende forslag: 

 

.1 Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til å oppheve vannscooter-

forskriften. 

 

.2 Rogaland fylkeskommune er positiv til at en får samordnet regulering av 

motorferdsel i sjøen gjennom motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften 

og havne- og farvannsloven. Rogaland fylkeskommune er optimistisk på 

vegne av de muligheter som kan åpne seg rundt turisme, motorferdsel og 

fritidstilbud. 

 

Votering: 

 

Innstillingen ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer (FrP, Simonsen/H, Nilsen/H) som ble 

avgitt for forslaget fra Borgli. 

 

Vedtak: 

 

Rogaland fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig å oppheve 

vannscooterforskriften. Likebehandling og brukernes mulighet til å forstå regelverket 

gjør at Rogaland fylkeskommune frarår at kommunene selv skal utforme 

bestemmelser.  Det fryktes uforutsigbare forhold, og det er derfor behov for særskilte 

nasjonale bestemmelser for å håndtere utfordringer knyttet til vannscooterkjøring. 
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