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Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften  
 
Det vises til mottatt høringsdokument.  
 
Forvaltningsutvalget i Strand behandlet denne saken på møte 09.02.2017, og gjorde vedtak 
slik: 
 
Strand kommune vil anbefale at gjeldende forskrift for bruk av vannscootere oppheves. 

 
 
Rådmannens saksfremlegg og behandling av saken i Forvaltningsutvalget fremgår av 
vedlegg. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Jan Leland 
kommunalleder 
Teknisk 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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Forslag om opphøring av vannscooterforskriften - høring 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune vil frarå at gjeldende forskrift for bruk av vannscootere oppheves. 
Begrunnelsen for dette er blant annet: 
- mer vannscooterkjøring i høy fart nær land kan øke faren for ulykker både for de som 
kjører vannscooter og for andre som bader, padler, seiler og ror på sjøen  
- økt støy for de som oppholder seg på og ved sjøen 
- negativ innvirkning på fugle- og dyreliv 

 

 
 
 
Jørpeland  20.01.2017 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 
 
 
 
 
Forvaltningsutvalget - 015/17 
 

FVA - behandling: 
Fremskrittspartiet fremmet alternative forslag til vedtak, foreslått av: Geir Heggland 
Strand kommune vil anbefale at gjeldende forskrift for bruk av vannscootere oppheves. 

 
Votering:  
Fremskrittspartiet sitt alternativ forslag til vedtak, framsatt av Geir Heggland (Frp) fikk 5 
stemmer og ble vedtatt. (Mindretall: Ap, Sp og BTN) 
 

 

 



FVA - vedtak: 
Strand kommune vil anbefale at gjeldende forskrift for bruk av vannscootere oppheves. 

 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften 
Forskrift om bruk av vannscooter 
Sammendrag 
Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til oppheving av vannscooterforskriften på 
høring. Politisk ledelse har bedt om at høringen legges frem til politisk behandling. 
Rådmannen vil frarå å oppheve gjeldende forskrift.   
 
Fakta 
Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til oppheving av vannscooterforskriften på 
høring.  
I 2013 ble bruk av vannscooter på sjø og vassdrag regulert gjennom en egen forskrift. 
Hovedinnholdet i forskriften er at det ikke er tillatt kjøre vannscooter på sjøen i et 
heldekkende belte på 400 meter fra land, i verneområder og heldekkende belte på 400 
meter fra alle verneområder.  
Tilsvarende bestemmelse gjelder for innsjøer og vassdrag med avstandskrav på 500 
meter. I tillegg er det forbudt å kjøre vannscooter i innsjøer mindre enn 2 km2. I Strand er 
det kun Vostervannet, Bjørheimsvannet og Svortingsvannet som er over 2 km2. 
 
Forslaget er nå å oppheve forskriften. Kommunen kan da fortsatt regulere bruk av 
vannscooter ved hjelp av «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» og havne- og 
farvannsloven.  
Vedlagte høringsbrev gir mer bakgrunn for saken og vurdringer som er gjort når det nå er 
foreslått å oppheve forskriften. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Lov om fritids- og småbåter 
Lov om motorferdsel 
Lov om havner og farvann 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Kommuneplan som viser bruk av sjøområder mv.  
 
Innkomne uttalelser 
Ingen, dette er en høring. 
 
Barn og unge 
Ikke direkte relevant for barn og unge. 
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke direkte relevant for barn og unge. 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
I og med at dette er en høringssak vil ulike alternativ fremgå av høringsuttalelsen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Bruk av vannscootere på sjø og vassdrag har så langt rådmannen kjenner til ikke vært 
noen stor sak i vår kommune. Det kan nok skyldes at vannscooter er et relativt «nytt 
fartøy» og at gjeldende forskrift til en viss grad begrenser bruken. Fri bruk av vannscooter 



vil etter rådmannens syn har flere negative virkninger som økt ferdsel nærme land, mer 
støy og en negativ virkning på fugle- og dyreliv. Rådmannen vil derfor anbefale at 
kommunen frarår å oppheve gjeldende forskrift, se forslag til vedtak. 
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