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Høringsnotat – Høring av midlertidig lokal forskrift om bruk av og orden i havner og
farvann for Halden kommune
Halden kommune sender med dette på høring utkast til midlertidig lokal ordensforskrift om
orden i og bruk av farvann og havner i Halden kommune.
Bakgrunn og behov
Halden kommune vedtok i 1996 en lokal ordensforskrift som også regulerer bruk av
vannscootere. Denne forskriften var hjemlet i tidligere lov om havner og farvann fra 1984.
Departementet har imidlertid i forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 opphevet alle gamle
forskrifter som ikke er basert på Departementets vedtatte mal, herunder kommunens gamle
ordensforskrift. Halden kommunes eksisterende ordensforksrift er dermed ikke gyldig, og
kommunen bør vedta en ny.
I tillegg til dette ble den sentrale vannscooterforskriften i mai 2017 opphevet. Dette førte til at
vannscootere nå er likestilte med andre fritidsfartøy, og bruken blir regulert av generelle
fartsbegrensninger. Halden kommune ønsker imidlertid også å videreføre denne tidligere
bruksbegrensningen av vannscootere, og tenker å gjøre dette i en lokal forskrift.
Halden kommune har vært usikre på behovet for regulering, men ser for sesongen 2018 at bruken
har blitt et økende problem. Kommunen ønsker dermed å begrense bruken av vannscootere
allerede for sesongen 2018, og sender derfor på høring en midlertidig forskrift slik at kommunen
kan ha en hurtigere og forenklet høringsprosess.
Kommunen tenker også å benytte en ordensforksrift som, ved benyttelse av Departementets mal,
ikke trengs godkjennes fra Kystverket.
Ordenforksriften vil kun få rettsvirkning i de områder som ikke er hoved- eller biled. Forskriften
vil derfor hovedsakelig kun gjelde for innerst i Iddefjorden, indre havn og deler av Sponvika.
Halden kommune ønsker å lage varige begrensninger av bruken av vannscootere, og kommer til
å lage en endelig ordensforksrift gjeldende fra og med sesongen 2019, og eventuelt en egen
fartsbegrensningsforksrift. For å sikre en ensartet praksis i Østfold skal Halden kommunen også i
denne prosessen innlede et samarbeid med de andre Østfoldbyene om begrensing av bruken, slik
at reglene blir samkjørte.
Kommentarer til forslag til ny forskrift

Utformingen av lokal ordensforksrift skal følge mal gitt av forskrift av 2. november 2012 nr.
1040. Denne malen danner forskriftens struktur og gir rom for tilpasninger knyttet til lokale
behov og sjøområder.
I henhold til denne forskriftens § 2 er bestemmelsene i malen som regulerer krav om tillatelse til
å dykke, luftfartøy, passering, snøtømming, fritidsfartøy og eventuelle andre reguleringer
valgfrie. Den ensete av disse valgfrie bestemmelsene Halden kommune har tatt i bruk i denne
midlertidige forskriften er § 9 A som gir rom for regulering av bruk fritidsfartøy, herunder
vannscootere.
Det kan bli aktuelt å regulere de øvrige områdene i den endelige forskriften som fastsettes neste
år. Ettersom behovet for regulering av bruken av vannscootere haster, har kommunen derfor
besluttet å kun prioritere dette i denne midlertidige forskriften.
Til § 9 A (den lokale midlertidige forskriften § 6)
I mai 2017 ble forskrift om bruk av vannscooter og liknende av 21. juni 2013 nr. 701 opphevet.
Det har blitt jobbet med å lage en felles regulering av bruk av vannscooter i Østfoldkommunene.
Halden kommune har frem til nå ikke vært svært delaktig i dette arbeidet ettersom størstedelen av
Halden kommunes farvann omfattes av hoved- og biled og faller dermed utenfor kommunens
jurisdiksjonsområde. Kommunen ser imidlertid for sesongen 2018 at bruken har blitt et økende
problem og ønsker dermed å begrense bruken av vannscootere allerede for sesongen 2018 så
godt det lar seg gjøre.
Kystverket har beskrevet de muligheter kommunene har til å benytte havne- og farvannsloven til
å etablere lokale forskrifter for å regulere denne type fritidsfartøy, via lokale fartsforskrifter eller
ordensforskrifter.
Halden kommune vurderer å lage en lokal fartsforskrift, som kan regulere bruken også i hovedog biled, men det blir eventuelt først aktuelt for sesongen 2019. Forslaget som nå sendes på
høring er en midlertidig ordensforksrift som tar sikte på å foreløpig begrense bruken av
vannscootere.
Denne midlertidige reguleringen er en videreføring av begrensningen av bruken slik den var etter
den opphevede vannscooterforskriften. Dette går i hovedsak gå ut på at det i et belte 400 meter
fra land i sjøområdene ikke er tillatt å kjøre i mer enn 5 knop, og kursen må være stø uten
svingning og hopp frem til fri fart sonen.
Høringsfrist mm.
Forsalg til ny midlertidig lokal ordensforksrift om bruk av og i havn og farvann i Halden
kommune sendes til alle på høringslisten. Samtidig kunngjøres forslaget i Halden Arbeiderblad
og på Halden kommunes nettsider.
Halden kommune ber om at alle høringsinnspillene sendes per e-post til:
postmottak@halden.kommune.no
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Eller som brev til:
Halden kommune v/ eiendom
Postboks 150
1751 Halden

Høringsfristen er 17. juli 2018
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