Representantforslag fra Hege Solbakken (Sp) om å innføre
totalforbud for vannskuter på Nordåsvannet

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 16.12.2020 sak 388/20 og fattet følgende
vedtak:
1. Bystyret stiller seg bak ønsket om å innføre forbud mot vannscooter i Nordåsvannet, og
ber Byrådet å arbeide med å innføre en forskrift som gjør dette mulig.
2. Bystyret ber om at det også vert vurdert forbod mot vannskuter i Puddefjorden,
Eidsvågen, ved Eidsvågneset og i nærleiken av offentlege badeplassar.
Bergen bystyres behandling
Følgende representanter tok ordet:
Didrik Fasmer (H), Reidar Staalesen (A), Øystein Bønes (MDG), Jarle Brattespe (SV), Hege
Åse Solbakken (Sp), Mailiss Solheim-Åkerblom (R) og Marte J Monstad (FrP).
Forslag fremsatt i bystyret:
Marte Joan Monstad (FrP) fremsatte på vegne av FrP følgende alternative forslag:
«Bystyret avviser representantforslag fra Hege Solbakken (Sp) om å innføre totalforbud for
vannskuter på Nordåsvannet.
Bystyret viser til at regjeringen i 2017 opphevet vannscooterforskriften slik at vannscooter i
dag er likestilt med andre fritidsfartøy. Bystyret er glad for at regjeringen har åpnet opp for
bruk av fartøyet, og kan heller ikke se at det er mulig å innføre et forbud. Bystyret mener på
generelt grunnlag at det er uakseptabelt å straffe alle vannscooterbrukere fordi et fåtall ikke
følger reglene.»
Jarle Brattespe (SV) fremsatte på vegne av SV følgende alternative forslag:
«Bystyret ber byrådet leggje fram forslag til ny forskrift om forbod for vannskuter på
Nordåsvannet slik at bystyret kan vedta denne før sommaren 2021.»
Didrik Fasmer (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag:
«Bystyret ber byrådet ta kontakt med politiet for å sikre at gjeldende fartsgrenser
overholdes.»
Merknader fremsatt i bystyret:
Mailiss Solheim-Åkerblom (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad:
«Bystyret viser til vedtak bystyret fattet i 2017 i forbindelse med behandlingen av et privat
forslag fremmet av Sondre Båtstrand vedrørende forbud mot vannscootere:
1. Bystyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplan for arbeidet med forslag til forskrift om
bruk av vannscooter, der bystyret får saken til behandling før påske 2018.

2. Ved utarbeidelse av ny lokal forskrift i medhold av havne- og farvannsloven skal også
verne- og arealbestemmelser vurderes.»
Bystyret undrer seg over at ikke verne- og arealbestemmelser allerede har blitt vurdert, og
understreker at dagens vedtak ikke skal tilsidesettes slik bystyrets vedtak av 2017 ble.»
Votering:
Alternativt forslag fra FrP, fremsatt av Marte Joan Monstad (FrP) fikk 12 stemmer (FNB+FrP)
og var dermed falt.
Alternativt forslag fra SV, fremsatt av Jarle Brattespe (SV) fikk 9 stemmer (SV+R) og var
dermed falt.
Alternativt forslag fra H, fremsatt av Didrik Fasmer (H) fikk 27 stemmer
(H+FNB+UAV(Woldseth og Flesland)) og var dermed falt.
Innstillingens punkt 1 og 2 ble vedtatt med 39 stemmer
(A+MDG+SV+Sp+R+V+KrF+UAV(Birkeland).
Merknad fra R, fremsatt av Mailiss Solheim-Åkerblom (R) fikk 3 stemmer (R) og var dermed
falt,
Utvalg for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 03.12.2020 sak 408/20 og avga
følgende innstilling:
Utvalgets innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bergen kommune innfører totalforbod for vannscooter i Nordåsvannet
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