Vannskuterbestemmelser Fredrikstad og Hvaler
Det er vedtatt ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Fredrikstad og Hvaler.
Forskriften trådde i kraft 15. juni 2018, og har egne bestemmelser om bruk av vannskutere og
lignende fartøy. Hele forskriften kan du laste ned på lovdata.no.
Denne brosjyren gir en oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for vannskutere.
Her finner du også kart med inntegnede forbudssoner og transportsoner.

Formål
Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv
og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning
av farvannet. Bestemmelsene som regulerer vannskuterbruk reguleres i § 9A, hvor hensikten er
å ivareta sikkerhet for vannskuterkjørere og øvrige brukere av skjærgården, hindre unødig
påvirkning på natur og dyreliv, samt unngå økt støybelastning
i skjærgården.

Virkeområde
Ordensforskriften har gyldighet i sjøområder hvor kommunen har myndighet. Det betyr at alle
hoved- og bileder er unntatt. Hastighet reguleres ikke av ordensforskriften, men følger av lokale
og sentrale forskrifter og lover.

Forbudsområder
Det er innført totalforbud mot bruk av vannskuter i verneområder med sjøareal. Merk at
i nasjonalparken gjelder forbudet mot vannscooter også i hoved- og biled. Dette er regulert
i nasjonalparkforskriften.

LOVVERK SOM GJELDER FOR
ALLE FRITIDSFARTØY:
.

Forskrift om fartsbegrensninger
i sjø, elv og innsjø
I forskriftens § 2 om generell
fartsbegrensning står det:
«Fartøyer skal utvise forsiktighet og
avpasse farten etter fartøyets størrelse,
konstruksjon, manøvreringsevne og
farvannsforholdene, slik 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 eller omgivelsene for
øvrig.»

Forskrift om begrenset fart ved
passering av badende og om
forbud mot ferdsel m.v. innenfor
oppmerkede badeområder.

Områder hvor det er tillatt med vannskuter
I forskriften skilles det mellom transport-/nyttekjøring og
sport-/lekekjøring. Følgende bestemmelser gjelder for områder
utenfor hoved- og biled:

Transport-/
nyttekjøring

Følger gjeldende
fartsbegrensninger.
Under transport-/nyttekjøring
holdes det så stø kurs som mulig,
og det er ikke tillatt med en type
adferd som kan forårsake risiko for
sammenstøt.

Tillatt hele døgnet,
ingen avstandskrav
til land.

Sport/lekekjøring

Fornøyelseskjøring med varierende
fart, akselerasjon og retning.

Tillatt i perioden
0800-2100,
≥ 200 meter fra land.

I forskriftens paragraf § 2. om fart og
aktsomhet står det at:
«Fartøyer, uansett størrelse eller
fremdriftsmiddel, samt sjøfly, som
passerer innenfor en avstand av
50 meter fra steder hvor bading pågår,
skal ikke gå med større fart enn 5 knop
(ca. 9,2 km/time), og vise særlig
aktsomhet.»

Forskrift om forebygging av
sammenstøt på sjøen
(Sjøveisreglene)
I forskriften som blant annet angir
sjøveisreglene som også førere av
fritidsbåter er underlagt står det i regel
6 om sikker fart: «Ethvert fartøy skal
alltid gå med sikker fart slik at det kan
manøvrere riktig og effektivt for
å unngå sammenstøt og kan stoppes
på en distanse som passer til de
rådende omstendigheter og forhold.»

Hva betyr de lokale bestemmelsene for deg som kjører vannskuter?
Dersom du bruker vannskuteren som en tradisjonell båt kan du
i praksis kjøre overalt, hele døgnet, unntatt i forbudsområdene. Det
betyr at du alltid kan bruke vannskuteren som et transportmiddel
så lenge du ikke kjører i nasjonalparken eller verneområder.
I hoved- og biled kan du kjøre hele døgnet, unntatt i de farledene
som ligger i nasjonalparken.

LOVVERK SOM GJELDER FOR
ALLE FRITIDSFARTØY:
Naturmangfoldloven
Ønsker du mer informasjon?



Enhver skal opptre aktsomt og gjøre
det som er rimelig for å unngå skade
på naturmangfoldet

Lovdata: På www.lovdata.no finner du enkelt alle lover og
forskrifter.
Den fullstendige forskriften med vannskuterbestemmelser
som gjelder Fredrikstad og Hvaler finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2018-06-04-868



Kommunens nettside: www.fredrikstad.kommune.no
Har du spørsmål kan disse rettes til Servicetorget,
tlf. 69 30 60 00, eller ved å sende en epost til
postmottak@fredrikstad.kommune.no



Kystverket: Oversikt over lokale forskrifter kan du finne på
Kystverkets nettside:
www.kystverket.no/Regelverk/Havne--ogfarvannsloven/Fartsbegrensninger-til-sjos/Alle-lokalefartsforskrifter/



Kystverkets kartløsning som viser de lokale
fartsbegrensningene til sjøs:
https://kart.kystverket.no/fartsforskrift



Lokale fartsforskrifter, gjelder for alle fartøystyper:
o Fredrikstad:
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2006-0619-653
o Hvaler:
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2008-0314-294
o Nasjonalparken:
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2011-0503-448



Naturmangfoldloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19100?q=naturmangfoldloven



Småbåtloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259



Sjøveisreglene:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-015?q=sjøveisreglene

Småbåtloven
I lovens § 24 om navigering står det:
«En fritidsbåt skal navigeres slik at det
ikke oppstår fare for liv og helse, miljø
eller materielle verdier.» I fritidsbåt med
lengde mindre enn åtte meter skal alle
ha på seg egnet flyteutstyr ved
utendørs opphold i båten når båten er
i fart

Sjøveisreglene
Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker
fart slik at det kan manøvrere riktig og
effektivt for å unngå sammenstøt og
kan stoppes på en distanse som
passer til de rådende omstendigheter
og forhold.

Forskrift om krav til minstealder
og båtførerbevis
Fører skal være fylt 16 år dersom
fritidsbåten kan oppnå større hastighet
enn 10 knop (18,5 km/t) ved motordrift,
eller har motor med større ytelse enn
10 HK/7,5 kW. Fører av norsk fritidsbåt
som har motor med større ytelse enn
25 HK/19 kW skal inneha norsk
båtførerbevis eller gyldig
kvalifikasjonsbevis. Personer som ikke
har båtførerbevis kan øvelseskjøre
under tilsyn av fører som tilfredsstiller
kravene. Øvelseskjøring kan kun
foretas under forsvarlige vær- og
trafikkforhold. Bestemmelsen i første
ledd gjelder ikke for fører som er født
før 1. januar 1980.

God tur!

