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Privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende forbud mot vannscootere
Hva saken gjelder:
Bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG) har sendt inn et privat forslag etter kapittel 7 i
reglement for Bergen bystyre. Forslaget er mottatt 24. mai 2017. I forslaget bes det om at det
innføres lokalt forbud mot vannscootere i kommunen.
Forretningsutvalget behandlet forslaget i møte 06.06.17 som sak 136-17, og fattet følgende vedtak:
1. Det private forslaget legges fram for bystyret til behandling senest i møte 22. november 2017.
Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling til bystyret.
2. Byrådet bes om å vurdere det private forslag fra bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG)
vedrørende lokalt forbud mot vannscootere og oversende byrådets vurdering i notats form til
Bystyrets kontor.
Bystyrets kontor har mottatt notat datert 23.10.2017 fra byrådet om saken. Notatet følger som
vedlegg.
Slik lyder forslaget i sin helhet:
Privat forslag fra representanten Sondre Båtstrand (MDG), vedrørende forbud mot vannscootere
Regjeringen har opphevet vannscooterforskriften med umiddelbar virkning (1), på tross av store
protester.
18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk – fra Naturvernforbundet og Den
norske turistforening til Norsk ornitologisk forening og Norges hytteforbund – har tidligere påpekt at
en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede
fuglearter (2). Det er også verdt å merke seg at 75 % av kommunene leverte negative
høringsuttalelser til forslaget om å oppheve forskriften (3).
Bergen kommune leverte også en kritisk høringsuttalelse (4) som ble vedtatt med stort flertall i
bystyret (5). Bakgrunnen var blant annet en rekke negative innspill fra fagfolk i kommunen, som
Kommuneplanavdelingen (6) og Bymiljøetaten (7), så vel som Forum for natur og friluftsliv (8).
I Bymiljøetatens konklusjon heter det: «Dersom det åpnes helt opp for vannscooterkjøring på lik linje
med småbåt, vil det sannsynligvis oppstå flere slike tilfeller med uvettig kjøring som virker
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forstyrrende på natur og fugleliv, og sannsynligvis også risikosituasjoner og konflikter med andre
brukere av sjøarealet og strandsone» (7).
Regjeringen opplyser om at kommunene har adgang til å innføre lokale begrensninger på bruken av
vannscootere (1):
* Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av
vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
* Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser.
Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
* Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av
hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
Forslagsstiller er meget bekymret for konsekvensene av et frislipp av vannscootere i naturen, og vil
be om at Bergen kommune går foran med et tydelig lokalt forbud.

Kilder:
(1): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-er-vannscooterforskriften-opphevet/id2553549/
(2): http://www.norskfriluftsliv.no/atte-grunner-til-a-ikke-tillate-mer-vannscooter-kjoring/
(3): http://www.norskfriluftsliv.no/75-prosent-av-norske-kommuner-negativ-til-regjeringensvannscooter-forslag/
(4): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2017/BEBY/2017134801-6718703.pdf
(5): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2017/BEBY/2017230179-6865756.pdf
(6): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2017134801-6670527.pdf
(7): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2017134801-6701349.pdf
(8): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2017134801-6701349.pdf

Forslagsstillers innstilling til bystyret:

Bystyret vedtar innføring av et lokalt forbud mot bruk av vannscootere i Bergen kommune.
Dato:

25. oktober 2017

Roar Kristiansen - bystyredirektør
Marte Holm - rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Notat fra byrådet datert 23.10.2017
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