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Vedrørende spørsmål om ordensforskrift, fartsforskrift og vannscootere.
Hoten kommune - Vestfold fylke
Viser til ditt brev med spørsmål vedrørende ordensforskrift.
Du skriver at det er et ønske fra kommunestyret om en egen forskrift som dekker
vannscootere og ikke bare farten og derfor tenker dere på ordensforskrift.
FOR-2012.11.02-1040, forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter
om orden i og bruk av farvann og havner. § 9A omhandler regulering av fritidsfartøy,
herunder vannscooter. Denne kan brukes av kommunen til å regulere bruk av alle typer
fritidsfartøy. Det er viktig å merke seg, siden det her pekes på vannscooter spesielt, at en
diskriminering av en type fritidsfartøy må være saklig begrunnet vurdert opp mot andre
typer fritidsfartøy. En regulering etter denne bestemmelsen skal ivareta hensynet til trygg
ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv i det aktuelle området en
regulering skal gjelde.
En ordensforskrift gjelder hele kommunens sjøområde, derfor er det viktig at det i
forskriften og forarbeidene gjøres en jobb med å vurdere hvilke utfordringer som er i
forskjellige områder innenfor kommunens sjøområde. Det holder ikke å si at det er samme
utfordringer i hele kommunens sjøområde, til det er områdene for forskjellige med hensyn
til natur, utforming etc.
Det skal ikke reguleres fart i ordensforskriften. Det er det fartsforskriften som skal gjøre.
Kystverket Sørøst sin erfaring og holdning er at vannscooter reguleres som andre
fritidsfartøy og aktiviteter. Vi kan ikke se at lovlig bruk av vannscooter er av en såpass
spesiell karakter at det fordrer eget forbud/regelverk. En god fartsforskrift, som gjelder alle,
ivaretar de utfordringer både vannscooter, jet brett, delfinbrett/scooter, speedbåter osv.
skaper.
Når det gjelder spørsmålet om bruk av propeller ved kai kan det gis dispensasjon til
fergene som er i normal drift. Bruk § 11.
Når §11 blir brukt skal forskriften sendes til Kystverket for godkjenning
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