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Se mottakerliste 

Dato: 29.12.21 
Referanse: WA 

HØRING: NY FORSKRIFT OM REGULERING AV FERDSEL MED 
FRITIDSFARTØY I KOMMUNENS SJØOMRÅDE I BAMBLE, PORSGRUNN 
OG SKIEN KOMMUNER 

1 Innledning 

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i 
Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne 
høringsinnspill bli behandlet av havnestyret til Grenland Havn IKS. 

2 Bakgrunn 

Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en rekke endringer 
og omstruktureringer av tidligere lov og tilhørende forskrifter.  
Lovens § 8 gir kommunene myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy, men kommunene har ikke lenger 
adgang til å regulere fartsbegrensninger for næring- og nyttefartøy i kommunens sjøområde.  

I henhold til forskrift om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 16.april 2009 nr. 
19 om havner og farvann § 4, oppheves eksisterende:  
Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark fylke, sjøkart nr. 5, 473 
og 474. Forskriften oppheves fra 01.01.2022 i henhold til forskrift om overgangsregler. 

3 Ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bamble, Porsgrunn og Skien 
kommuner 

Grenland Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Havne- og farvannsloven § 8 er hjemmelen for 
kommunens adgang til å regulere ferdselen for fritidsfartøy, og det står i bestemmelsen at kommunen kan sette 
andre fartsgrenser for fritidsfartøy enn de som er satt etter § 7 (regulering av ferdsel i farvann). 

I tillegg til fartsregulering for fritidsfartøy har Grenland Havn IKS adgang til å regulere andre forhold som gjelder 
ferdsel i forskriften, eksempelvis: 
- Bruk av vannscooter
- Forbudssoner
- Tidsbegrensinger
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Forslaget til ny forskrift er så langt det har latt seg gjøre en videreføring av dagens forskrift. Der er noen endringer 
angående regulering av områder med fartsbegrensninger og flere endringer knyttet til annen regulering av ferdsel 
for fritidsfartøy.  
 

3.1 Forslag til innhold i ny forskrift og hva som videreføres fra eksisterende forskrift  
 
Nedenfor redegjøres det for Grenland Havn IKS sitt forslag til innhold i ny forskrift, samt hva som videreføres fra 
eksisterende forskrift: 
 • Formål, virkeområde og definisjoner  
 
Det er foreslått at formål, virkeområde og definisjoner tilføyes i ny forskrift.  
 
Forskriften gjelder i kommunens sjøområde, og vil ikke gjelde i hoved- og biled som er ansvarsområdet til staten. 
For å få en oversikt over hva som er kommunens sjøområde, vises det til 
 
www.kystinfo.no 
   
Velg deretter: 
 - Temalag 
 - Farled og merker 
 - Gjeldende farledsareal (områdene som IKKE er skravert grønt er kommunene sine sjøområder) 
  

Fartsbegrensning for fritidsfartøy 
 
Generell fartsbegrensning i kommunens sjøområde 
 
30 knop høyeste tillatte hastighet hele året i alt innaskjærs farvann i Skien, Porsgrunn og Bamble kommuners 
sjøområder, ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og skjær mot åpent hav som er synlige over 
vannflaten. 

 

Videreført fra tidligere forskrift  
 
Spesielle fartsbegrensninger i enkelte områder hele året 
3 knop er høyeste tillatte hastighet i Herøyakanalen i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom 
posisjonene 

1. 59° 06,924′ N 9° 38,583′ Ø og 59° 06,904′ N 9° 38,702′ Ø, og 
2. 59° 06,642′ N 9° 38,393′ Ø og 59° 06,629′ N 9° 38,410′ Ø 

 
https://kystinfo.no/share/b615f25797e3 

 
 
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: 
 

a) Hafsund i Bamble kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 
1. 58° 56,425′ N 009° 36,928′ Ø og 58° 56,567′ N 009° 37,058′ Ø, og 
2. 58° 56,222′ N 009° 37,290′ Ø og 58° 56,268′ N 009° 37,391′ Ø 

 

http://www.kystinfo.no/
https://kystinfo.no/share/b615f25797e3


 

 
Grenland Havn IKS 
Strømtangvegen 39 
3950 Brevik 
 

Telefon 35 93 10 00 
Org. nr. 970 940 510 

grenland-havn.no 
ghv@grenland-havn.no 

b) Klokkersundet i Bamble kommune, innenfor linjer trukket mellom posisjonene 
 
1.    58° 56,220′ N 009° 37,290′ Ø og 58° 56,299′ N 009° 37,232′ Ø, og 
2. 58° 55,927′ N 009° 36,649′ Ø og 58° 55,840′ N 009° 36,732′ Ø 

 
 

https://kystinfo.no/share/31a080bde61d 
 
 

c) Vågøyfjorden/Valle i Bamble kommune, innenfor en rett linje trukket mellom posisjonene 
 
58° 55,755′ N 009° 33,060′ Ø og 58° 55,678′ N 009° 34,156′ Ø 
 

https://kystinfo.no/share/43de62e063dd 
 

 
d) Brevik i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 

 
1. 59° 03,109′ N 009° 41,929′ Ø og 59° 03,108′ N 009° 42,067′ Ø, og 
2. 59° 03,308′ N 009° 42,301′ Ø og 59° 03,186′ N 009° 42,484′ Ø 

 
https://kystinfo.no/share/f3011cd72cf1 
 

e) Risøysundet i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 
1. 59° 01,514'N 009° 45,430'Ø og 59° 01,443'N 009° 45,810'Ø, og 
2. 59° 01,869'N 009° 45,936'N og 59° 01,857'N 009° 46,010'Ø 

 
https://kystinfo.no/share/cec461db0cfe 
 
 

Nye endringer til forskriften 
 

f) Ulesund i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 
1. 59° 04,138'N 009° 43,274'N og 59° 03,972'N 009° 43,244'Ø, og 
2. 59° 03,951'N 009° 44,151Ø og 59° 03,889'N 009° 44,127'Ø. 

 
Det vil bli 5 knop hele året. 
 

https://kystinfo.no/share/4435ab688a10 
 
 

g) Sandøysundet i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 
1. 59° 03,731'N 009° 43,351'Ø og 59° 03,668'N 009° 43,297'Ø, og 
2. 59° 03,775'N 009° 44,282'Ø og 59° 03,551'N 009° 44,492'Ø. 

 
Det vil bli 5 knop hele året. 

 
https://kystinfo.no/share/4435ab688a10 

https://kystinfo.no/share/31a080bde61d
https://kystinfo.no/share/43de62e063dd
https://kystinfo.no/share/f3011cd72cf1
https://kystinfo.no/share/cec461db0cfe
https://kystinfo.no/share/4435ab688a10
https://kystinfo.no/share/4435ab688a10
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h) Vrangsundet (øst) i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene

1. 59° 01,936'N 009° 49,147'Ø og 59° 01,960'N 009° 49,021'Ø (Furuholmen sørøst-spiss)
2. 59° 01,983'N 009° 48,972'Ø (Furuholmen Nord-spiss) og 59° 02,017'N 009° 48,992'Ø (til

Larvik kommune sin grense).

Vrangsundet (vest) i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 

59° 01,893'N 009° 49,354'Ø og 59° 01,909'N 009° 49,379'Ø (til Larvik kommune sin grense). 

https://kystinfo.no/share/918050ac0586 

Spesielle fartsbegrensninger i enkelte områder i perioden 1.mars-1.oktober 

    Trosbyfjorden i Bamble kommune, innenfor Hafsundet i sør og Strømsundet i nordvest 

1) settes høyeste tillatte hastighet til 20 knop
2) 5 knop er høyeste tillatte fart innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær i farvannet i Trosbyfjorden

https://kystinfo.no/share/2109647bb7b1 

Farledsareal hoved- og biled er unntatt. Kystverket vil ha ny forskrift om fartsgrenser i statlig farvann gjeldende fra 
01.01.2022. 

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

Det er foreslått at områder hvor lokale fartsbegrensninger er regulert i gjeldende forskrift videreføres. 
Eksisterende fartsskilt må endres ved at hovedskiltet får et underskilt med «kun fritidsfartøy». 

Det foreligger allerede regulering av fartsbegrensning for de områder der det ikke finnes lokale fartsforskrifter. 
Dersom det ikke innføres lokale fartsbegrensninger for ovennevnte områder, vil fartsreguleringen for disse 
områdene følge av reglene i Forskrift om fartsgrenser på sjøen (aktsomhetsregel samt regel om maks 5 knop 
innenfor 50 meter fra steder hvor det foregår bading). 

https://lovdata.no/forskrift/2021-04-19-1214 

Tidsbegrensning 

Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i de tidspunkt/datoer der det er gitt tidsbegrensninger i henhold til enhver tid 
gjeldende forskrifter. 

Det er foreslått inntatt en regel om at det ikke kan ferdes med fritidsfartøy i de tidspunkt/datoer der det er fastsatt 
tidsbegrensninger i andre forskrifter. Dette gjelder eksempelvis i fredede/vernede naturområder (hekkeplasser, 
osv.). 

https://kystinfo.no/share/918050ac0586
https://kystinfo.no/share/2109647bb7b1
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-16-3622
https://lovdata.no/forskrift/2021-04-19-1214
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Forbudssoner 

Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i natur/landskapsområder som er vernet eller fredet i henhold til enhver tid 
gjeldende forskrifter. 
Det er foreslått inntatt en regel om at det ikke kan ferdes med fritidsfartøy i områder der det er fastsatt 
ferdselsforbud i andre forskrifter. 

Bruk av vannscootere 

Aktsom ferdsel 
For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av 
vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger: 

Fører plikter å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller skade på natur og miljø. 
Det er forbudt med sport/lek i forbudsområde. 

Unntaksbestemmelse 

Unntaksbestemmelsen for fartøy som opptrer i samfunnsøyemed (forsvaret, politiets, ambulansefartøy med flere) 
utgår da dette er nyttefartøy. Ny forskrift vil kun gjelde for fritidsfartøy, og unntak for nyttefartøy er da overflødig. 

4 Høringsfrist 15.02.2022 

Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. april 2022. 

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Grenland Havn IKS på e-post til 
ghv@grenland-havn.no eller pr. post til Strømtangvegen 39, 3590 BREVIK.  

Høringsdokumentene vil også være tilgjengelige på www.grenland-havn.no. 

Høringsfristen settes til 15. februar 2022. 

Med vennlig hilsen 

Torben Jebsen Walter Ahlgreen 
Havnedirektør Havnekaptein  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

mailto:ghv@grenland-havn.no
http://www.grenland-havn.no/
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Mottakerliste 
 
Kystverket 
Bamble kommune 
Porsgrunn kommune 
Skien kommune 
Larvik kommune 
Kragerø kommune 
Sør-Øst Politidistrikt 
Redningsselskapet 
Vannscooter Norge 
Norske havner 
Den norske turistforening 
Kongelig Norske båtforbund 
Kongelig Norske seilforbund 
Statsforvalteren Vestfold og Telemark 
Friluftsrådene landsforbund 
Norsk friluftsliv 
Norges miljøvernforbund 
Forbundet Kysten 
Naturvernforbundet 
Langesund motorbåtforening 
Stathelle og omegn Båtforening 
Bølestranda båtforening 
Skjelsvik båtforening 
Bråten Båtforening 
Flakvarp båtforening 
Porsgrunn Motorbåtforening 
Døvika båtforening 
Herøya Motorbåtforening 
Brevik båtforening 
Heistadtangen Båtforening 
Cocheplassen båtforening 
Taxibåtsentralen 
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Forslag til forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde 
Bamble, Porsgrunn og Skien, Vestfold og Telemark. 
 
Hjemmel: Fastsatt av Grenland Havn IKS 01. april 2022 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner 
og farvann (havne- og farvannsloven) § 8, jf. § 4, jf. § 51 og delegeringshjemmel i vedtak den 26.06.2020 
Bamble, 16.04.2020 Porsgrunn og 03.09.2020 Skien kommuner. 
 
§ 1. Formål 

Forskriften gir regler om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunenes sjøområder. 
Dette er for å ivareta hensynet til sikker ferdsel og forsvarlig og miljøvennlig bruk- og 
forvaltning av farvannet. De ulike interesser i farvannet, herunder friluftsinteresser og 
næringsinteresser, skal ivaretas. 
 
§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner, jf. 
havne- og farvannsloven § 3 første ledd bokstav f. 
 
§ 3. Definisjoner 
a. Fritidsfartøy: fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i 

næringsvirksomhet. 
 

b. Kommunens sjøområde: området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 
bygningsloven med unntak av hovedled og biled. 

 

c. Hoved- og biled: de farledene som anses som de viktigste farledene hvor trafikken er 
størst, og som er fastsatt i forskrift om farleder. 

 

d. Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords 
motor som driver et vannjetaggregat som hoved fremkomstmiddel, og som er konstruert 
for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i, 
skroget. 

 

e. Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller 
liknende (gjelder ikke saktegående undervannsscootere med elektromotor). 

 

f. Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær som er synlige over overflaten. 
 

g. Verneområde: verneområde i sjø fastsatt iht enhver tid gjeldende forskrifter med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 34. 

 

h. Forbudssone: verneområder der det er gitt forbud for ferdsel iht enhver tid gjeldende 
forskrifter. 

 

i. Sport/lek: bruk med varierende fart, akselerasjon og retning. 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A78
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A78
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A74
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A751
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A73
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2019-12-11-1834
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-100/%C2%A734
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§ 4-1. Generell fartsbegrensning i kommunens sjøområde 
30 knop høyeste tillatte hastighet hele året i alt innaskjærs farvann i Skien, Porsgrunn og 

Bamble kommunes sjøområder, ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og 
skjær mot åpent hav som er synlige over vannflaten, med mindre annet følger av § 4-2 eller 
§ 4-3. 
 
§ 4-2. Spesielle fartsbegrensninger i enkelte områder hele året 

3 knop er høyeste tillatte hastighet i Herøyakanalen i Porsgrunn kommune, innenfor rette 
linjer trukket mellom posisjonene 

 
1. 59° 06,924′ N 9° 38,583′ Ø og 59° 06,904′ N 9° 38,702′ Ø, og 

 

2. 59° 06,642′ N 9° 38,393′ Ø og 59° 06,629′ N 9° 38,410′ Ø. 
 
 
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: 

 

 

a) Hafsund i Bamble kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 

1. 58° 56,425′ N 9° 36,928′ Ø og 58° 56,567′ N 9° 37,058′ Ø, og 
 

2. 58° 56,222′ N 9° 37,290′ Ø og 58° 56,268′ N 9° 37,391′ Ø. 
 

b) Klokkersundet i Bamble kommune, innenfor linjer trukket mellom posisjonene 
 

1. 58° 56,220′ N 009° 37,290′ Ø og 58° 56,299′ N 009° 37,232′ Ø, og 
 

2. 58° 55,927′ N 009° 36,649′ Ø og 58° 55,840′ N 009° 36,732′ Ø. 
 

 

c) Vågøyfjorden/Valle i Bamble kommune, innenfor en rett linje trukket mellom posisjonene 
 

58° 55,755′ N 009° 33,060′ Ø og 58° 55,678′ N 009° 34,156′ Ø. 
 

d) Brevik i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 

1. 59° 03,109′ N 009° 41,929′ Ø og 59° 03,108′ N 009° 42,067′ Ø, og 
 

2. 59° 03,308′ N 009° 42,301′ Ø og 59° 03,186′ N 009° 42,484′ Ø. 
 
e) Risøysundet i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 

 

59° 01,514'N 009° 45,430'Ø og 59° 01,443'N 009° 45,810'Ø, og 
59° 01,869'N 009° 45,936'N og 59° 01,857'N 009° 46,010'Ø. 
 

f) Ulesund i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-12-06-2491/%C2%A71-2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-12-06-2491/%C2%A71-3
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59° 04,138'N 009° 43,274'N og 59° 03,972'N 009° 43,244'Ø, og 
59° 03,951'N 009° 44,151Ø og 59° 03,889'N 009° 44,127'Ø. 
 

g) Sandøysundet i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 

59° 03,731'N 009° 43,351'Ø og 59° 03,668'N 009° 43,297'Ø og 
59° 03,775'N 009° 44,282'Ø og 59° 03,551'N 009° 44,492'Ø. 
 

h)  Vrangsundet (øst) i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 

59° 01,936'N 009° 49,147'Ø og 59° 01,960'N 009° 49,021'Ø (Furuholmen sørøst-spiss) 
59° 01,983'N 009° 48,972'Ø (Furuholmen Nord-spiss) og 59° 02,017'N 009° 48,992'Ø 
(til Larvik kommune sin grense) 
 

Vrangsundet (vest) i Porsgrunn kommune, innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 
          59° 01,893'N 009° 49,354'Ø og 59° 01,909'N 009° 49,379'Ø (til Larvik kommune sin  
         grense). 
 
§ 4-3. Spesielle fartsbegrensninger i enkelte områder i perioden 1.mars-1.oktober 
 
Trosbyfjorden i Bamble kommune, innenfor Hafsundet i sør og Strømsundet i nordvest 
  
       1) settes høyeste tillatte hastighet 20 knop  
       2) 5 knop er høyeste tillatte fart innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær i farvannet i 
 Trosbyfjorden 
 
 
Farledsareal hoved- og biled er unntatt. Se egen forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen 
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-16-3622 
 
 
§ 5. Tidsbegrensning 

Det er forbudt for fritidsfartøy og vannscooter å ferdes i de tidspunkt/datoer der det er gitt 
tidsbegrensninger iht. enhver tid gjeldende forskrifter. 
 
§ 6. Forbudssoner 

Det er forbudt for fritidsfartøy og vannscooter å ferdes i verneområder i henhold til enhver 
tid gjeldende forskrifter. 
 
§ 7. Bruk av vannscootere 

For å ivareta hensynet til sikker ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller 
friluftsliv reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger: 

 
 

https://lovdata.no/forskrift/2021-12-16-3622
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Fører plikter å opptre aktsomt og hensynsfullt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige 
situasjoner eller skade på natur og miljø. 

 

 Det er ikke tillatt med sport/lek i Bamble, Porsgrunn og Skien kommune sine sjøområder. 
 

  
  

§ 8. Dispensasjon 
Grenland Havn IKS kan gi dispensasjon fra § 4 og § 5. 
Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i 

særlige tilfeller og det skal 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 eller omgivelsene for øvrig. 

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset. 
Avgjørelser om innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon er enkeltvedtak, og kan 

påklages. Klager på slike enkeltvedtak skal avgjøres endelig av Kystverket, jf. havne- og 
farvannsloven § 4 andre ledd. 

 
 
§ 9. Reaksjonsmidler og straff 

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med 
overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 50, for så vidt 
overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 51. 

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i forskriften. 
Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser. 

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsene som nevnt i 
første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller 
helse, miljø eller materielle verdier. 

Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.april 2022. 
 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A74
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A74
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A750
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2019-06-21-70/%C2%A751
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