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Foreløpig svar på høring - Midlertidig lokal forskriftsendring om bruk av og
orden i havner og farvann (vannscooterforskrift) - Larvik kommune - Vestfold
fylke
Vi viser til brev av 26.6.2017 vedrørende høring av forslag til Midlertidig lokal
forskriftsendring om bruk av og orden i havner og farvann (vannscooterforskrift). Hensikten
med forskriften er å regulere og sette begrensninger for bruk av vannscooter i Larvik
kommune.
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Som høringsinstans i lokale forskriftssaker skal Kystverket først og fremst
vurdere om høringsforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar de hensyn, interesser og statlige
styringsbehov som havne- og farvannsloven bygger på.
Vi registrerer at det kun er 14 dagers høringsfrist på forskriften. Etter vårt syn gir ikke den
korte høringsfristen Kystverket og andre en reell mulighet til å fremme høringsinnspill. Vi
viser til forvaltningslovens § 37 som sier at «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så
godt opplyst som mulig før vedtak treffes», og råder kommunen til å utvide høringsfristen til
minimum 6 uker. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt varsel om endring (oppstarts
melding) av eksisterende forskrift.
Vi registrerer at den lokale ordensforskriften allerede er kunngjort på Lovdata med virkning
fra 10.7.2017. Her går det også frem at den lokale ordensforskriften er fastsatt av Larvik
kommunestyre 21. juni 2017. Vi forutsetter at høringsprosessen er reell og at forskriften vil
bli vurdert endret som følge av høringsinnspill.
Etter en foreløpig gjennomgang har vi følgende merknader:
Bruk av vannscooter er i utgangspunktet underlagt de samme regler i havne- og
farvannsloven som bruk av fartøy for øvrig, men kommunen kan fastsette særskilte regler
om bruk av vannscooter mm. gjennom lokale ordensforskrifter. Den nye forskriftsmalen gir
kommunen anledning til å regulere bruk av fritidsfartøy gjennom forskriftsmalens § 9A. Det
som allerede er tilstrekkelig regulert og sikret gjennom annet lovverk / annen forskrift hører
imidlertid ikke inn i en lokal forskrift, og vi anbefaler derfor at punkt 1 i § 9A, som er en
oppramsing av lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter, herunder også vannscooter,
utgår.
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I store deler av Larvik kommunes sjøområde er det etablert hoved- og biled med sine
arealer. Farledsarealene går inn til land på flere strekninger, blant annet ved Stavern. Den
lokale ordensforskriften vil ikke gjelde i farledene, noe som fremgår av ordensforskriftens
§ 2, men mange vil nok først og fremst forholde seg til teksten i § 9A, punkt 2, hvor det går
frem at vannscootere må holde minst 400 m fra fastland, øyer og skjær. Vi mener derfor at
det også bør fremgå av § 9A, punkt 2 at begrensningene ikke gjelder for hovedled og biled
(farleds areal), og vi anbefaler videre at det utarbeides et kart som viser hvor
vannscooterforbudet gjelder.
For ordens skyld vil vi presisere at det ikke er foretatt endringer i havne- og farvannslovens
regler og forskrifter om kommunens adgang til å fastsette lokale forskrifter om
fartsbegrensninger i sjø mm. Det er med andre ord ikke anledning til å forskriftsfeste lokal
fartsbegrenser som kun skal gjelde for spesifikke fartøytyper, f.eks. vannscootere, slik det
er gjort i § 9A, punkt 3 iv. Nevnte punkt vedrørende fartsbegrensning skal derfor utgår da
det ikke er adgang til å legge slike begrensninger i den lokale ordensforskriften.
Det gjøres oppmerksom på at dette er en foreløpig uttalelse på grunn av kort høringsfrist.
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