
 
Forslag til ny forskrift: 
 
Forskrift om bruk av vannscooter  
Hjemmel: Fastsatt ved Kgl.res. xx 2011 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- 
og småbåter § 41. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXXI nr. 1 (direktiv 94/25/EF endret ved 
direktiv 2003/44/EF). 
 
Kapittel I. Innledende bestemmelser 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å sikre at bruk av vannscooter ikke medfører fare for 
ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser, og heller 
ikke medfører fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet.   
 
§ 2 Virkeområde  

Forskriftens saklige virkeområde følger av småbåtloven § 40 første ledd.  
 
Kapittel II. Om områder for bruk av vannscootere         
 
§ 3 Kommunens adgang til å åpne områder for bruk av vannscootere 

Dersom noen søker om å få åpnet et område for bruk av vannscooter i kommunen, 
plikter kommunen å vurdere søknaden. I de omsøkte områder som ikke omfattes av områdene 
nevnt i § 4, skal kommunen åpne for bruk av vannscooter ved forskrift. Søker plikter å 
opplyse om hvor han ønsker å kjøre og innenfor hvilket tidsrom.  

Kommunen kan på eget initiativ åpne områder for bruk av vannscooter ved forskrift 
der hvor slik bruk ikke omfattes av områdene nevnt i § 4.   

Kommunen skal bygge på føre var-prinsippet i sine vurderinger.  
Kommunen skal ta forenklingsprinsippet i betraktning i sine vurderinger. 

 
§ 4 Miljø og sikkerhet 

Det kan ikke åpnes for bruk av vannscooter i områder hvor slik bruk utgjør en fare for 
nevneverdig skade eller ulempe for miljø eller sikkerhet. Det innebærer at det ikke kan åpnes 
for bruk av vannscooter i det kystnære beltet som følger av kartvedlegg til denne forskriften. 
Det innebærer også at det ikke kan åpnes for bruk av vannscooter blant annet i eller direkte i 
nærheten av verneområder, viktige friluftsområder, herunder kommunale og statlig sikrede 
friluftsområder, hytteområder, boligområder, rekreasjonsområder, badeområder, farleden, 
områder som har prioriterte, truete eller nær truete arter, områder som har utvalgte, truete, 
viktige eller svært viktige naturtyper, områder som er inntil 1 km fra inngrepsfritt 
naturområde (INON-område), eller i områder der det kan bli konflikt med yrkesfiske, 
oppdrettsnæring eller annen næring. 

Dersom det er nødvendig for å komme ut til område for bruk av vannscooter, kan det 
likevel angis korridor gjennom kystnært belte. Korridoren må legges der den medfører minst 
mulig skade eller ulempe for miljø og sikkerhet, og kommunen må stille de nødvendige 
vilkår.  
 
§ 5 Vilkår  
 Kommunen kan i forskriften stille vilkår for bruk av vannscooter. Den kommunale 
forskriften kan og skal endres, også hva gjelder vilkår, dersom ny kunnskap tilsier dette. I 



forskriften kan kommunen også åpne for å stille etterfølgende vilkår uten å måtte benytte 
forskrifts form for å sikre denne forskriftens formål.  

 
 
Kapittel III. Avsluttende bestemmelser 
 
§ 6 Tilsyn og straff 
 Dersom kommunen åpner et område for bruk av vannscooter, skal fylkesmannen føre 
tilsyn med at bruk av vannscooter skjer innenfor forskriftens rammer, herunder geografisk 
avgrensning og vilkår. 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskrift som åpner for bruk 
av vannscooter eller medvirker til dette, straffes med bøter. 
 
§ 7 Rullering 
 Kommunen skal minst hvert femte år foreta en vurdering av forskrifter om bruk av 
vannscooter for å sikre at vilkårene for å utstede forskrifter til enhver tid er oppfylt. 
Kommunen skal i forkant av rulleringen gjennomføre et miljøoppfølgingsprogram for å 
undersøke hvilke virkninger bruk av vannscooter har på miljøet. Dersom 
miljøoppfølgingsprogrammet fremskaffer informasjon om negative miljøvirkninger, skal 
kommunen vurdere om forskriften skal endres. Dersom miljøoppfølgingsprogrammet viser at 
bruk av vannscooter utgjør en fare for nevneverdig skade eller ulempe for miljø, skal 
forskriften endres.  
 
§ 8 Ikrafttredelse  
       Forskriften trer i kraft straks.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
For kartvedlegg, følg linken http://www.regjeringen.no/pages/15886834/index_Norge.html 
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