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Kapittel 1 Generelle bestemmelser 

 

§1-1 Formål 

Forskriften skal ivareta behovet for effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av farvann. 

 

§1-2 Virkeområde 

Forskriften gjelder fritidsfartøy i Nesodden kommunes sjøområder.  

 

§1-3 Definisjoner 

Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke 

brukes i næringsvirksomhet. 

 

Med fartøy menes enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet. 

 

 

Kapittel 2 Ferdsel  

 

§ 2-1 Aktsomhet 

Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og 

farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved 

bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, 

herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, 

strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig. 

 

§2-2 Fartsgrenser 

Fem - 5 - knop er høyeste tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land, holmer 

og skjær som er synlige over vannflaten. 

 

§2-3 Dispensasjoner 

Kommunen kan i særlige tilfeller, og etter søknad, gi tidsbestemt dispensasjon fra 

bestemmelsene i §2-2.  

Ved vurderingen av om dispensasjon skal gis skal blant annet legges vekt på at det ikke ved 

bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder 

badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg og miljø. 



Myndigheten etter denne bestemmelse er delegert til havnesjefen.  

  

Avgjørelsen om dispensasjon er et enkeltvedtak og kan påklages. Klageinstans er Kystverket, 

jf. havne- og farvannsloven §4, 2.ledd. 

 

 

§2-4 Straff 

 

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift. 

Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser, jf. lov om havner og 

farvann §51.  

 

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelser som nevnt i §2-1 på 

en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller 

materielle verdier.  

 

 

 

Kapittel 3 Ikrafttreden 

 

§ 3-1 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft 1.januar 2022. 

 

 

 

 


