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Krav om skilting av kommunale fartsgrenser i sjø - pålegg
1. Bakgrunn
Vi viser til forhåndsvarsel fra Kystverket i brev av 29. november 2021 med frist for å komme
med kommentarer 17. desember 2021. Vi har ikke mottatt noen kommentarer til varselet.
I brevet varsler vi om at vi vil pålegge kommunene å tilpasse eksisterende skilting av
fartsgrenser i sjø til situasjonen fra 1. januar 2022.
Kystverket har fastsatt forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen1 som trådte i kraft 1.
januar 2022. I denne forskriften har vi gitt fartsgrenser i 39 kommuner.
I de kommunene som mottar dette pålegget, har vi ikke fastsatt statlige fartsgrenser,
verken for nærings- eller fritidsfartøy. Disse kommunene får med dette brevet pålegg om å
endre på eksisterende skilting, jf. punkt 3 under.

2. Reglene om skilting
Det følger av forskrift om fartsgrenser på sjøen § 4 at lokale fartsbegrensninger som er
fastsatt i forskrift skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Det er Kystverket som
fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plasseringen i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av havne- og farvannsloven § 10.
Det følger av havne- og farvannsloven § 10 fjerde ledd at Kystverket kan gi pålegg om bl.a.
etablering, fjerning, flytting eller endring av farvannsskilt. Pålegg kan gis til eier.
Forskrift om farvannsskilt2 har nærmere regler om tekniske krav til og bruk, utforming og
lokalisering av farvannsskilt.

1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-12-16-3622

2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
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3. Pålegg om å ta ned skilt og om å skilte kommunale fartsgrenser
Dette pålegget gjelder for følgende situasjoner:
 Dersom kommunen ikke har fastsatt ny fartsforskrift for fritidsfartøy eller ikke har
planer om dette innen 1. juni 2022, så må eksisterende skilt som viser fartsgrenser,
tas ned.


Dersom kommunen har fastsatt ny fartsforskrift for fritidsfartøy som er lik den som
gjaldt før 1. januar 2022 eller har planer om å gjøre dette innen 1. juni 2022, så må
eksisterende skilt som viser fartsgrenser få et underskilt med teksten
«Fritidsfartøy». Dersom kommunen ikke har skiltet fartsgrensene før, så må
kommunen nå sørge for skilting, se neste punkt.



Dersom kommunen har fastsatt ny fartsforskrift for fritidsfartøy eller har planer om å
gjøre det før 1. juni 2022 som er annerledes enn den som gjaldt før 1. januar 2022,
så må skiltingen endres tilsvarende. I dette tilfellet må kommunen lage en skiltplan
(kart som viser hvor det skal settes opp nye skilt), og ta kontakt med Kystverket for
avklaring før skiltene settes opp. Se nedenfor om kontaktperson. Skilt som ikke
lenger er aktuelle som følge av endringen, må tas ned.
Det er ikke krav om at det skiltes «overalt». Hensikten med å skilte må være for å
gjøre sjøfarende oppmerksomme på fartsgrensen. Skilt kan settes opp på vanlige
utfartssteder, marinaer, havner o.l., ved inngang til et område med fartsgrense osv.
I tillegg, eller i stedet for, kan kommunen vurdere om informasjon i marinaer, havner
o.l. om fartsgrensene er hensiktsmessig.

Utforming av skiltene
Skilt som viser fartsgrenser skal utformes slik det fremgår av punktene 2-1, 2-2, 4-1, 4-3, 44 og 5-10 i vedlegg 13 til forskrift om farvannsskilt. Underskiltet skal utformes slik det
fremgår av punkt 2.3 i samme vedlegg.
Dersom en fartsgrense i et område bare skal gjelde for fritidsfartøy, så må kommunen sette
opp et farvannsskilt som viser maks fart med et underskilt med teksten «Fritidsfartøy».
Dersom fartsgrensen bare gjelder i et avgrenset tidsrom, så må underskilt med dato
plasseres under der igjen.
Filer til bruk i produksjon av skilt finnes på våre nettsider4.
Kommunen må selv avklare ev. nødvendige avtaler med grunneiere mv. Dersom det ikke
er mulig å sette opp skilt fordi kommunen ikke oppnår enighet med grunneier, så må
kommunen vurdere annen plassering.
Frist
Frist for å gjennomføre pålegget er så fort som mulig, og innen 1. juni 2022.
Krav om melding til Kystverket
Når skilt er tatt ned, har fått underskilt eller er flyttet på eller det er satt opp nye, så må
kommunen umiddelbart melde inn endringen til Kystverket, jf. forskrift om farvannsskilt § 3.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329#KAPITTEL_1
https://www.kystverket.no/sjovegen/fyr-lykter-og-sjomerker/farvannsskilt/
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Meldingen sendes til postmottak@kystverket.no og merkes med saksnr. 2021/10209.
Meldingen skal inneholde posisjonen hvor skiltet enten stod eller står, og bilde av skilt.
Posisjonene må helst være oppgitt i geografiske koordinater (DD MM.MMM) og datum
WGS-84. Bruk gjerne excel-fil (xlxs) der det lenkes til bilde av hvert skilt.
Kontaktperson
Dersom kommunen har spørsmål mv. til gjennomføring av dette pålegget, så kan Thor
Messel kontaktes (tlf. nr. 932 03 466, e-postadresse thor.messel@kystverket.no. Merk
henvendelsen med saksnr. 2021/10209).

4. Klageadgang mv.
Dette pålegget er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 – tre – uker etter at dette
brevet er kommet frem. Se vedlagte Orientering om klageadgang.
Vi presiserer at vedtaket er basert på reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lovog regelverk. For eksempel kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven,
og det må tiltakshaver selv undersøke med kommunen. Videre må forholdet til
kulturminnelovgivningen og forurensningsloven avklares med vedkommende myndighet.
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold. Slike forhold er derfor
ikke vurdert i forbindelse med dette vedtaket. Søkeren må selv innhente nødvendig
samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge
opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller av
domstolene.
--Vi benytter anledningen til å minne om fristen for å bytte ut andre typer farvannsskilt som
ikke er i tråd med dagens forskrift innen utgangen av 2022. Se her for mer informasjon.
Med hilsen

Sven Martin Tønnessen
direktør transport, havn og farlei

Kristin Frotvedt
seniorrådgiver
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Vedlegg:
1

Orientering om klageadgang

Likelydende brev sendt til:
Skjervøy kommune
Ørsta kommune
Gulen kommune
Solund kommune
Vik kommune

Postboks 145 G
Dalev. 6
Eivindvikvegen 1119
Hardbakke 26
Postboks 134

9189
6153
5966
6924
6891

SKJERVØY
ØRSTA
EIVINDVIK
HARDBAKKE
VIK I SOGN
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Fitjar kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Eidsvoll kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nesodden kommune
Vestby kommune
Ås kommune
Namsos kommune
Ullensvang kommune
Kvam herad
Skjervøy kommune
Tjeldsund kommune
Frosta kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Hitra kommune
Averøy kommune
Smøla kommune
Bremanger kommune
Kinn kommune
Kvinnherad kommune
Strand kommune
Farsund kommune
Kvinesdal kommune
Lyngdal kommune
Froland kommune
Midt-Telemark kommune
Larvik kommune
Sigdal kommune
Nordre Follo kommune
Nes kommune
Hamar kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Gjøvik kommune
Lillehammer kommune
Østre Toten kommue
Øyer kommune

Postboks 83
Postboks 312
Postboks 10
Rådhusgt.1
Minneåsvegen 3
Teiealleen 31
Postboks 123
Postboks 144
Postboks 195
Stavarvegen 2
Opheimsgata 31
Kvam Rådhus, Grovagjelet 16
Postboks 145 G
Skånlandsveien 72/76
Postboks 25
Vennalivegen 7
Rådhusveien 13
Rådhusveien 1
Postboks 152
Rådhusveien 14
Postboks 104
Postboks 294
Rosendalsvegen 10
Postboks 115
Postboks 100
Nesgata 11
Postboks 353
Frolandsveien 995
Postboks 83
Postboks 2020
Borgestubakken 2
Postboks 3010
Postboks 114
Postboks 4344
Postboks 13
Postboks 214
Postboks 630
Postboks 986
Postboks 24
Postboks 4

5418
3081
3191
2080
2090
2030
1451
1541
1431
7856
5750
5600
9189
9440
7634
7670
7100
7240
6538
6570
6721
6701
5470
4126
4552
4480
4577
4820
3833
3255
3350
1402
2151
2308
2381

FITJAR
HOLMESTRAND
HORTEN
EIDSVOLL
HURDAL
NANNESTAD
NESODDTANGEN
VESTBY
ÅS
JØA
ODDA
NORHEIMSUND
SKJERVØY
EVENSKJER
FROSTA
INDERØY
RISSA
HITRA
AVERØY
SMØLA
SVELGEN
MÅLØY
ROSENDAL
JØRPELAND
FARSUND
KVINESDAL
LYNGDAL
FROLAND
BØ I TELEMARK
LARVIK
PRESTFOSS
SKI
ÅRNES
HAMAR
BRUMUNDDAL

2810
2626
2851
2637

GJØVIK
LILLEHAMMER
LENA
ØYER
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