
Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy i Skjervøy 
kommune, sjøkart nr. ……..
Hjemmel lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 8, jf. § 

4, jf. § 51

Fastsatt av Skjervøy kommunestyre jf. LOV-2018-06-22-83 § 2-1
Dato ……………………
Ikrafttredelse …………………..
Gjelder for Skjervøy kommune, Troms og Finnmark

§ 1. Formål
Forskriften gir regler om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens
sjøområder. Dette for å ivareta hensynet til

- effektiv og sikker ferdsel, og
- forsvarlig og miljøvennlig bruk og forvaltning av kommunenes sjøområde.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for fritidsfartøy som ferdes i kommunens sjøområde.
Med kommunens sjøområde forståes område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 
bygningsloven, med unntak av hoved- og biled, jf. havne- og farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.

§ 3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:

a. Fartøy: enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet.
b. Fritidsfartøy: Fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke benyttes i 

næringsvirksomhet.
c. Vannscooter: fartøy beregnet til sports- og fritidsbruk med skroglengde under 4 meter, som 

bruker en framdriftsmotor som har vannjetaggregat som hovedframdriftsmiddel og er 
beregnet på å brukes av én eller flere personer som sitter, står eller står på kne på skroget.

d. Farvann: områder der fartøy kan ferdes.
e. Hoved og biled: de farleder hvor ferdsel av nyttetrafikk er størst, og som er fastsatt om 

forskrift om farleder. For nærmere opplysninger og angivelse henvises det til Kystverkets 
digitale karttjeneste «Kystinfo».

f. Verneområde: områder som til enhver tid er regulert som verneområde med hjemmel i 
naturmangfoldloven kapittel V.

§ 4. Fartsbegrensning
I tidsrommet fra 1. mai til 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, 
holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Skjervøy kommune.
Bestemmelsen gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.

3 knop er høyeste tillatte hastighet hele året – 1. januar til 31. desember - i følgende farvann:



a. Skjervøy havn, avgrenset linje strukket i moloåpningen, mellom posisjonene 

70,03330°N 20,99326°Ø, vestre/nordlige molohode

70,03124°N 20,99184°Ø, østre/sørlige molohode

b. Arnøyhamn havn, avgrenset av linje mellom posisjonene

70,05218°N 20,63575°Ø, sørlige molohode

70,05233°N 20,64936°Ø, østsiden av fjorden

c. Årviksand havn, avgrenset av linje mellom posisjonene

70,19768°N 20,50967°Ø, vestlige molohode

70,19706°N 20,51318°Ø, østlige molohode

§ 5 Bruk av vannscooter
For å ivareta hensynet til sikker ferdsel og forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og friluftsliv 
plikter fører å opptre aktsomt og hensynsfullt slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller 
skade på natur og miljø. 

§ 6 Ferdsel i verneområder
Det er ikke tillatt å ferdes med fritidsfartøy, herunder vannscooter, innenfor verneområder slik det til 
enhver tid er regulert i gjeldende forskrifter for verneområdene. 

For nærmere opplysninger og angivelse av verneområder innenfor kommunens sjøområder henvises 
det til Kystverkets digitale karttjeneste «Kystinfo». 

§ 7. Dispensasjon
Skjervøy kommune kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften etter begrunnet søknad. 

Dispensasjon kan gis for særlige tilfeller. Det skal vektlegges at det ikke ved bølgeslag eller på annen 
måte oppstår skade eller fare for skade på andre fartøyer eller farvannets strandlinjer, kaier, 
akvakulturanlegg og omgivelsene for øvrig eller risiko for skade for badende. 

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Avgjørelse på innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon er et enkeltvedtak og kan påklages. 
Kystverket er klageinstans, jf. havne- og farvannsloven § 4 andre ledd.

§ 8. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak fattet i medhold av 
forskriften, straffes med 

- bot, hvor bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser, jf. lov av 21. juni 
2019 nr. 70 om havner og farvann § 51, eller 

- bot eller fengsel inntil to år der det inntrer eller oppstår fare betydelig skade på liv eller helse, miljø 
eller materielle verdier, jf. lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 51.

En grov uaktsom overtredelse som nevnt straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

§ 9. Ikraftsettelse
Forskriften trer i kraft straks.
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