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Merknader til forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen 
Vi viser til brev av 31. august 2020 fra departementet som gjelder høring av forslag til 
fartsforskrift.  
Kystverket har følgende kommentarer til høringen: 
Til § 1 første ledd andre punktum: For at det ikke skal være noen tvil om virkeområdet til 
forskriften, så mener vi departementet må vurdere å klargjøre bestemmelsen.  
 
I dagens fartsforskrift § 1 står at forskriften får anvendelse for elver og innsjøer bare så 
langt det er farbare med fartøy fra sjøen. Virkeområdet for dagens fartsforskrift må leses i 
sammenheng med forskrift 15. desember 2009 nr. 1549 om anvendelse av lov 17. april 
2009 nr. 19 om havner og farvann for elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra 
sjøen. I denne fremgår det at havne- og farvannsloven 2009 § 13 får anvendelse for elver 
og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen.  
 
I tidligere versjoner av fartsforskriften har det stått direkte i virkeområdebestemmelsen at 
forskriften også gjelder for innsjø og i elv «utover det som fremgår av første punktum». Det 
siste som henvisning til lovens utgangspunkt, jf. lovens § 2 første ledd og fartsforskriften.  
 
En måte å klargjøre virkeområdet på, kan være å ta inn «alle»: «Forskriften gjelder i 
sjøterritoriet, de indre farvann og i alle elver og innsjøer».   
 
Til § 2 første ledd: Vi mener departementet må vurdere å flytte bestemmelsen i § 2 første 
ledd andre punktum til § 5 for å bedre lesbarheten. Samtidig kan det vurderes å flytte første 
punktum til § 1 som et nytt andre ledd.  
 
Videre mener vi paragrafens overskrift passer mindre bra til andre ledd. Dersom første 
ledd flyttes slik som foreslått over, kan overskriften tilpasses bestemmelsen i andre ledd.     
 
Til § 4 andre ledd: I høringsforslaget er forbudet mot ankring og ferdsel innenfor 
merkebøyene forenklet ved at det bare henvises til «fartøy» og ikke «maskindrevne fartøy 
og seilfartøyer» slik som i gjeldende forskrift. Gjeldende fartsforskrift innebærer i praksis at 
ferdsel med ikke-motoriserte fartøy uten seil, som robåter, kanoer og kajakker er tillatt 
innenfor disse områdene. Vi kan ikke se av høringsforslaget at konsekvensene for 
endringen er vurdert utover et ønske om forenkling, jf. notatet punkt 7.4.   

Hovedkontoret



 Side 2 

 
Til § 4 tredje ledd: Kystverket mener at det også bør gis unntak for fartøy som skal drive 
med vedlikeholdsarbeid av badeplassen innenfor merkebøyene. Dette kan være både 
kommunens egne fartøy eller en entreprenørs fartøy som kommunen har leid inn. Unntaket 
bør avgrenses til bare å gjelde i forbindelse med oppdraget.   
 
Til § 5 første ledd bokstav b: Kystverket mener at begrepet «sjømerker» bør byttes ut 
med «navigasjonsinnretninger» som er et videre begrep. Dette vil omfatte alle typer 
navigasjonsinnretninger, herunder også f.eks. lykter/lanterner, som står i sjø. Vi antar at 
ikke alle vet forskjellen på de ulike typene navigasjonsinnretninger, og at endringen vil 
forenkle regelen. En lykt/lanterne/stake er videre laget for å sees og vi legger til grunn at 
det ikke er like nødvendig med fartsgrense forbi slike. Navigasjonsinnretninger er 
konstruert for å være varige, og for ikke å forvirre så bør siste setning i bokstav b endres: 
«Navigasjonsinnretninger i sjø er unntatt».  
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