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Høring av forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen 
 
Kystverket sender med dette på høring forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen 
etter havne- og farvannsloven § 7.  
 
1. januar 2022 oppheves rundt 125 fartsforskrifter i 95 kommuner som er gitt av 
kommunene etter tidligere havne- og farvannslov. Kystverket og kommunene må derfor gi 
nye fartsforskrifter dersom det fortsatt skal være fartsgrenser på sjøen i tillegg til de som 
følger av den generelle fartsforskriften.  
 
Etter gjeldende havne- og farvannslov er det Kystverket som kan gi fartsforskrifter for både 
fritidsfartøy og næringsfartøy i hovedled og biled, og for næringsfartøy i kommunens 
sjøområde. Kommunene kan gi fartsforskrifter for fritidsfartøy i sitt eget sjøområde. 
 

 
Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune 
 
Det Kystverket nå sender på høring, er forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen 
etter havne- og farvannsloven. For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for 
fritidsfartøy i kommunenes sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte. 

 



 

 
 

Side 2 

 
Kystverket sitt forslag tar utgangspunkt i dagens fartsforskrifter som nevnt over. Vi foreslår 
å videreføre helt eller delvis deler av dagens kommunale fartsgrenser. Det betyr at vi 
foreslår fartsgrenser for næringsfartøy og/eller fritidsfartøy i statlige hoved- og bileder, og 
fartsgrenser for næringsfartøy i kommunens sjøområde. 
 
I forbindelse med en pågående revisjon av farledsforskriften, så foreslår vi å endre leden i 
noen tilfeller hvor det kan føre til at Kystverket ikke behøver å gi statlig fartsforskrift for det 
aktuelle området. Forslaget til disse endringene er på høring, se 
https://www.kystverket.no/regelverk/horinger/.   
 
Vi foreslår at det gis én statlig forskrift om fart på sjøen, i stedet for én for hvert område 
eller kommune slik det er i dag. Forskriftsforslaget har ett kapittel for hvert fylke og én 
paragraf for hver kommune. Fartsgrensene i forskriftsforslaget vil gjelde ved siden av 
eventuelle kommunale fartsforskrifter.  
 
Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen                  
3. desember 2021.  
 
Send gjerne merknader til forslaget via vår høringsside på 
https://www.kystverket.no/regelverk/horinger/.  
 
Eventuelt kan man sende merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til 
Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med vår referanse 
2021/8204.  
 
Vi ber høringsmottakerne videreformidle forslaget dersom dere ser at også andre 
kan ha interesse av det. Dette gjelder særlig dersom kommunen har eget 
havneforetak o.l.  
 
Forslaget er tilgjengelig på Kystverkets hjemmeside, og høringen er åpen for alle. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Sven Martin Tønnessen 

 
 
 
 
Kristin Frotvedt 

avdelingsdirektør transport, havn og farlei seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopimottakere: 
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
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Side 3 

Mottakerliste: 
 

Samferdselsdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
Sjøfartsdirektoratet 
Miljødirektoratet 
Politidirektoratet 
Sjøforsvaret 
Statsforvalteren i Agder 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren i Rogaland 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
Statsforvalteren i Vestland 
NHO Sjøfart 
Norske havner 
Hovedredningssentralen Nord-Norge 
Hovedredningssentralen Sør-Norge 
Redningsselskapet 
Statens Kartverk 
Den Norske Turistforening 
Norges Fiskarlag 
Fiskebåt 
Forbundet Kysten 
Friluftsrådenes landsforbund 
Hurtigbåtforbundet 
Kongelig Norsk Båtforbund 
KS 
Kystrederiene 
Landsorganisasjonen i Norge 
Naturvernforbundet 
NHO Logistikk og Transport 
Norges Kystfiskarlag 
Norges Miljøvernforbund 
Norges Rederiforbund 
Norges Seilforbund 
Norsk Friluftsliv 
Vannscooter Norge 
Bodø kommune 
Flekkefjord kommune 
Aure kommune 
Arendal kommune 
Drammen kommune 
Moss kommune 
Oslo kommune 
Frøya kommune 
Hitra kommune 
Herøy kommune 
Molde kommune 
Stranda kommune 
Aurland kommune 
Bergen kommune 
Bjørnafjorden kommune 
Øygarden kommune 
Eigersund kommune 
Sandnes kommune 
Kristiansand kommune 
Lindesnes kommune 
Risør kommune 
Tvedestrand kommune 



 

 
 

Side 4 

Færder kommune 
Kragerø kommune 
Sandefjord kommune 
Tønsberg kommune 
Fredrikstad kommune 
Frogn kommune 
Halden kommune 
Skien kommune 
Porsgrunn kommune 
Bamble kommune 
Bømlo kommune 
Haugesund kommune 
Asker kommune 
Bærum kommune 
Hvaler kommune 
Grimstad kommune 
Lillesand kommune 
 

 


