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HØRING —FORSLAG TIL VANNSCOOTERFORSKRIFT
Det vises til utkast til vannscooterforskrift.
Man anser definisjonen

i § 3 hva gjelder vannskuter

Vedlagt følger defmisjonen,

i den opphevede

I den opphevede

er vannskuter

forskriften

som upresis og uheldig.

forskriften,

på vannskuter.

definert som

«Enfarkostmedskroglengde
mindreenn4 meter,utstyrtmedinnenbords
forbrenningsmotor
somdriveret
vannjetaggegat
somhovedfremdriftsmiddel,
ogsomerkonstruert
for å blibetjentavenellerflerepersonersom
sitter,stårellerknelerpå,fremfor,
i skroget».
Definisjonen
vannskuter.

i denne forskriften

cr lagt til grunn i andre kommuner

Definisjonen slik den er foreslått i § 3 gjør at vannjet vil omfattes
vannskuter. Dette har ikke vært målsettingen.

sitt regelverk mht

av defmisjonen

på en

Vannjet er brukt i mange tiår. Bruken er helt begrenset til områder det dette er påkrevet.
Farten cr helt begrenset. Det antas at den lange praksisen med brukt av vannjet har et
rettslig grunnlag med den lange bruken som har funnet sted. Vannjet har vært en del av
samisk kulturutøvelse i vår kommune, den har vært viktig med hensyn til bruken av
elvebåter og tradisjonene knyttet til dette.
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§ 1. Virkeområde
ForskOften gjelder vannscootere og lignende motordrevne fartøy. Forskriften gjelder ikke undervarmsscootere med
elektromotor.
Forskriften gjelder i Norges territorialfarvarm og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer

§ 2. Definisfoner
I denne forskrift betyr:
Vannscooter En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbonds forbrenningsrnotor som
driver et vannjetaggregat som hovedfrerndriftsrniddel, og som er konstruert for å bli beljent av en eller flere
personar som sitter, står eller kneler på, fremfor i. skroget
Lignende motonirevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller liknende
c, Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjer større enn 200 mc ved midlere høyvann

§ 3. Generalle regter om bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy
Bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy som ikke er CE-rnerket er forbudt.
Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt. slik at det ikke oppstår risiko for
farlige situasjoner eller miljraskader. Ved kjøfing i farled skal fartsretning følges.
Ved bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy gjelder de nesrmere bestemmelsene som er gitt om bruk av
srnåbMer og fritidsbåter tog i medhold av lov 26 juni 1996 nr 47 om fritids- og srnåbåter Oet vises herunder tll forsknft 3
mars 2009 nr 259 orn krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidebåt
Det vises videre til Sjøveisreglene fastsatt i forskrift 1 desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på
sjøen, herunder searlig regler om vitteplikt mellom fartøy, samt forskrift 15 desember 2009 nr. 1546 om
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, samtforskrift 24 februar 1983 nr 624 om begrenset fart ved passering av
badende og om forbud mot ferdsel rn.v. innenfor oppmerkede badeområder

§ 4. Forbudssoner twor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne fartøy
Det er ikke lillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:
a i et heldekkertde belte på 400 meter ut fra land,
b. i verneområder, og
c i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder
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Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer:
i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land,
i verneområder,
i et heldekkende belte på 500 meter fra alle vemeornråder, og
i innsjøer mindre enn 2 km' jf, lov 10 juni 1977 nr 82 om rnotorferdsel i utnnark og vassdrag § 4 tredje ledd.
0 Endret ved Iorskrirl 1 jub 2013 nr 822

§ 6. TransportiVertng ggennom forbudsbettene
Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å kornme seg fra land og ut til områder utenfor
forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet
vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbellet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter
på følgende vilkår
a det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og
b man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering ev øyer og holmer etc , med
mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund for å komme ut gjennom
forbudsbeltet.
Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor faded, skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop. Under
transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, og det er ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring
mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake dsiko for sammenstøt
Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:
a. verneområder,
b. elvestrekninger, og
c. innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder jf morsk.'ft 24 februz,

1983 nr 5.26 § 3

Adgang til å fastsette yttertigere farbudsområdar
I særlige tilfelle der hensynet til natur, neering, sikkerhet eller støy tilsier det, kan departementet unntaksvis forby eller
begrense bruk av vannscootere og lignende motordrevne farhay i andre avgrensede områder enn de som er forbudt med
hjammal i § 4.
Departementet kan delegere myndighet etter fømte ledd til kommunen.

Unntak
Uten hinder av forbudene i denne forskrift er bruk av fartøy som nevnt i § 1 tillatt i forbindelse med:
a, politi-, rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b. forsvarets øvelser, forflytninger 09 transporter,
c marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser, og
d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og
reguleringer som er fastsett av Norges Motorsportforbund og Norges ldrettsforbund, på godkjente baner regulert
etter plan- og bygningsloven eller i saarlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til det.
Endret ved forskrifi 20 ang 2013 nr 1206

Tilsyn og straff
Politiet og Statens naturoppsyn fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften blir
overholdt.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift eller medvirker til dette, straffes med bøter
etter I0v 26 juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 4 Oa,

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1 juli 2013
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