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Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, 
sjøkart 004: Oslo-Rødtangen-Drammen 
 
 

Saken gjelder: 
Lov om havner og farvann har til formål å fremme sjøtransport, og legge til rette for effektiv, sikker 
og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Myndigheten etter loven er todelt; 

- Kystverket har hjemmel til å fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy i hovedled og biled. 

- Kommunen har hjemmel til å fastsette regler om fart og bruk av fritidsfartøy innen det 

kommunale sjøterritoriet. Det følger av lov om havner og farvann §8. 

 

Sjøfartsdirektoratet vedtok i 1981 en forskrift om fartsbegrensninger for fartøyer ved Nesodden. 

Denne forskriften oppheves med virkning fom. 1.januar 2022. 

Av hensyn til sikkerhet til sjøs er det behov for at Nesodden kommune vedtar en ny forskrift om 

fartsgrenser for fritidsfartøy, som kan tre i kraft fra det tidspunkt statens forskrift oppheves.  

Hovedmomenter i forskriften 

Forslag til forskrift har bestemmelser om fartsgrense på 5 knop i avstand mindre enn 150 meter fra 

land, holmer og skjær synlige over vannflaten. Dette er en videreføring av Sjøfartsdirektoratets 

bestemmelse i gjeldende forskrift.  

I forskriften er det også tatt inn en bestemmelse om at kommunen kan gi dispensasjon fra 

fartsgrensene i særskilte tilfeller. Myndigheten til å gi dispensasjon forslås delegert til havnesjefen.  

I forslaget til forskrift er også tatt inn en bestemmelse om reaksjon ved overtredelse av 

bestemmelsen om fartsgrense. Dette er i samsvar med havne- og farvannsloven §51.  

Offentlig ettersyn 

Hovedregelen er at en forskrift skal legges ut til offentlig ettersyn. Det følger av forvaltningsloven 

§37. Ved fastsettelse av høringsfristen lengde skal det tas hensyn til hvor viktig saken er og hvor 

meget den haster.  

Av forvaltningsloven §37, 4.ledd, bokstav a), fremgår at forhåndsvarsling kan unnlates dersom det 

ikke vil være praktisk gjennomførlig. Unntaket tar sikte på de tilfeller der det haster med forskriften, 

slik at det ikke er tid til å avvente uttalelse fra interesserte.  



Sjøfartsdirektoratets forskrift oppheves allerede ved årsskifte. Av hensyn til sikkerheten i 
kommunens sjøterritorium, haster det å få på plass en kommunal forskrift som viderefører 
fartsgrensen. Det foreslås derfor at forskriften legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 4 
uker, jf. fvl. §37, 3.ledd. Det muliggjør at kommunestyret kan behandle forskriften i møte 22. 
desember, og at Norsk Lovtidende kunngjør forskriften før nyttår. 
 
 

Innstilling: 
Kommunestyret legger Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, Viken, sjøkart 

nr. 004: Oslo – Rødtangen – Drammen, ut til offentlig ettersyn, jf. fvl. §37, 1. og 2.ledd.    

 

Det settes en høringsfrist på 4 uker, jf. fvl. §37, 3.ledd.  

 

 

Alternativ innstilling: 

Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, Viken, sjøkart nr. 004: Oslo – 

Rødtangen – Drammen, vedtas. Forskriften legges ikke ut til offentlig ettersyn, jf. forvaltningsloven 

§37, 4.leddd, bokstav a). Ny forskrift om ferdsel med fritidsfartøy i Nesodden kommunes sjøområder, 

fremmes til behandling i løpet av våren 2022.  

 
 

Bakgrunn 
De gjeldende lokale fartsforskrifter om fart og ferdsel til sjøs, oppheves fra 1. januar 2022, jf. forskrift 
19. april 2021 om fartsgrenser på sjøen § 6. Det samme gjelder for fartsforskrifter som er gitt av 
Sjøfartsdirektoratet etter sjøloven og sjøveisreglene, jf. forskrift om opphevelse av forskrifter om 
lokal fartsbegrensning. 
Det betyr at dersom kommunen ønsker å beholde fartsgrensene i tidligere forskrift, så må 

kommunen gi en ny forskrift etter havne- og farvannsloven §8. For å unngå at det oppstår en periode 

uten fartsregulering, bør kommunens nye forskrift tre i kraft 01.januar 2022. 

Kommunens myndighet er begrenset til ferdsel med fritidsfartøy. Eventuell regulering for 

næringsfartøy, må gis av Kystverket etter havne- og farvannsloven §7. Kommunen vil ta kontakt med 

Kystverket slik at dette arbeidet kan samordnes med den kommunale reguleringen. 

Den kommunale forskriften vil bare gjelde fritidsfartøy i kommune sjøområde. Med «kommunens 
sjøområde» menes det området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven 
med unntak av hovedled og biled, jf. havne- og farvannsloven § 3 bokstav f). Med «Fritidsfartøy» 
menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. 
Vannscooter brukt til fritidsformål vil omfattes av definisjonen av fritidsfartøy. Fartøy som brukes 
dels i næringsøyemed og dels for fritidsformål, vil omfattes av definisjonen, men vil bare regnes som 
fritidsfartøy når den rent faktisk er under seilas i annet enn næringsøyemed. Fartøy som leies eller 
lånes ut for bruk i fritiden skal også regnes som fritidsfartøy. En leietaker som bruker fartøyet i sin 
fritid bruker den utenfor næringsvirksomhet, og da skal den regnes som et fritidsfartøy. 
 

Kommunen kan, og bør av hensyn til miljø og sikkerhet, vedta bestemmelser om ferdsel i 

sjøterritoriet til Nesodden kommune. Av hensyn til tiden en har til rådighet før Sjødirektoratets 

forskrift om fartsgrenser oppheves, legges nå kun frem forslag til forskrift som viderefører 

fartsgrensen.  

 

I forskriften legges frem foreslås en fartsgrense på 5 – fem - knop som høyeste tillatte hastighet i en 

avstand mindre enn 150 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten. Dette er i 

samsvar med den fartsbegrensningen som fulgte av Sjøfartsdirektoratets forskrift.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-19-1214
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-19-1214
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-11-25-1234?q=forskrift%20om%20fartsbegrensning
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-11-25-1234?q=forskrift%20om%20fartsbegrensning


Videre foreslås en bestemmelse om at det kan søkes dispensasjon fra bestemmelsen, og at 

myndigheten delegeres til havnesjefen. Slike avgjørelser er enkeltvedtak og kan påklages til 

Kystverket. Det foreslås også en bestemmelse om reaksjon ved overtredelse av fartsgrensen. Dette 

er i samsvar med havne- og farvannsloven §51.  

Offentlig ettersyn (forhåndsvarsling) 

Forskrifter skal som hovedregel legges ut til offentlig ettersyn. Det følger av forvaltningsloven §37, 1. 

og 2.ledd. Ved fastsettelse av høringsfristen lengde skal det tas hensyn til hvor viktig saken er og hvor 

meget den haster. Høringsfristen skal normalt ikke være kortere enn 6 uker. 

 
Det foreslås at forskriften legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 4 uker, jf. fvl. §37, 
3.ledd, og at saken sluttbehandles i kommunestyrets møte 22. desember.   
 
Hensynet til å sikre at det ikke blir en periode hvor Nesodden kommune er uten forskrift på området, 

og at det er kort tid rådighet før forskriften løper ut, fremmes også en alternativ innstilling om at 

forskriften vedtas uten forhåndsvarsling. Av forvaltningsloven §37, 4.ledd, bokstav a) fremgår at 

forhåndsvarsling kan unnlates dersom det ikke vil være praktisk gjennomførlig. Unntaket tar sikte på 

de tilfeller der det haster med forskriften, slik at det ikke er tid til å avvente uttalelse fra interesserte. 

Da Sjøfartsdirektoratets forskrift oppheves allerede ved årsskifte, og det av hensyn til sikkerheten til 

sjø haster å få på plass en kommunal forskrift som viderefører fartsgrensen på 5 knop innenfor 150 

meter fra land, foreslås at kommunestyret vedtar forskriften uten at den legges ut til offentlig 

ettersyn. I avveiningen er tatt hensyn til at det er tale om en bestemmelser som allerede eksisterer, 

som er kjent, og som det er viktig å videreføre av hensyn til sikkerhet og miljø.  

Skulle kommunestyret vedta forskriften uten offentlig ettersyn er begrunnelsen om at det på et 
senere tidspunkt vil bli fremmet nytt forslag om forskrift om ferdsel med fritidsfartøyer, der også 
bestemmelser om fart og avstand til land vil bli behandlet på nytt.  

Kommunedirektørens vurdering 
Utgangspunktet for regulering av ferdsel i sjøen er allmennhetens rett til fri ferdsel til sjøs. Det er 
likevel behov for til en viss grad å begrense denne friheten, og havne- og farvannsloven § 8 kan 
brukes som et virkemiddel for å avveie ulike interesser, herunder friluftsinteresser og 
næringsinteresser. 

Hjemmelens utstrekning må sees i sammenheng med lovens formål i § 1, der hovedformål er å legge 

til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av farvannet. Begrunnelsen for regulering av ferdsel 

etter § 8 må derfor ligge innenfor disse rammene.  

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å legge forskriften ut på høring i 4 uker slik at 

kommunestyret den 22.12.21 kan vedta forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy, alternativt at den 

vedtas uten forhåndsvarsling.  

Bakgrunnen for at en eventuelt avviker bestemmelsen om forhåndsvarsling er at Sjøfartsdirektoratet 

forskrift oppheves allerede ved årsskiftet, og at det haster å få vedtatt en forskrift som viderefører 

fartsgrenser for fritidsfartøy. Det er tale om videreføring av eksisterende bestemmelse, som fra før er 

kjent. Bestemmelsen er viktig og nødvendig av hensyn til sikkerheten til sjøs. Dette taler for at en i 

dette tilfellet kan unnlate forhåndsvarsling, jf. fvl. §37, 4.ledd bokstav a). Unntaket i loven tar sikte på 

de tilfeller der det haster med forskriften, slik at det ikke er tid til å avvente uttalelser fra interesserte 

organer og organisasjoner. Dette fremgår av lovkommentaren av Jan Fridtjof Bernt, note 990.  
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