Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bergen
kommune, Vestland
Hjemmel: Forskrift fastsatt av XX (dato) med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner
og farvann (havne- og farvannsloven) §§ 8 og 51.
§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, og gir regler om orden i, og
bruk av, kommunens farvann for å ivareta behovet for effektiv, sikker og miljøvennlig bruk
og forvaltning av farvannet.
§ 2. 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: fartøy beregnet til sports- og fritidsbruk med skroglengde under 4
meter, som bruker en framdriftsmotor som har vannjetaggregat som
hovedframkomstmiddel og er beregnet på å brukes av èn eller flere personer, som
sitter, står eller står på kne på skroget
e) Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert
surfebrett eller liknende
f) Sport/lek: Bruk med varierende fart, akselerasjon og retning
§ 3. Fartsbegrensning
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a. Bergen sentrale havn (Vågen), innenfor linje trukket mellom posisjonene
60°24,114′N, 005°18,496′E (Skoltegrunnskaien) og 60°24,051′N,
005°18,134′E (Ballastbryggen ved Nordnes).
b. Eidsvågen, innenfor linje trukket mellom posisjonene 60°26, 659′N, 005°17,631′E
(Eidsvågsvåg) og 60°26,883′N, 005°17,993′E (Åstveit).
c. Kjeøyna, innnenfor linje trukket mellom posisjonene
60°13,029′N, 005°18,045′E (SØ-spissen av Kjeøyna) og
60°13,143′N, 005°18,232′E (Sørspissen av Husanesholmen),
en rett linje mellom posisjonene
60°13,184′N, 005°18,222′E (Nordspissen av Husanesholmen) og

60°13,203′N, 005°18,214′E (Kalvaneset) og en
rett linje mellom posisjonene 60°13,237′N,
005°17,713′E (Øynaklubben) og 60°13,255′N,
005°17,454′E (Djupevika).
d. Mathopsvågen og nordre del av Grimstadfjorden (Hetlevikstraumen), en rett linje
pekende vestover fra Hestbakken lykt og over til fastlandet ved Haakonsvern,
innenfor linje trukket mellom posisjonene
60°20,473′N, 005°14,340′E (Hestbakken) og
60°20,467′N, 005°14,115′E (Fastlandet ved Haakonsvern).
e. Nordåsvatnet, innenfor linje trukket mellom posisjonene
60°19,291′N, 005°16,222′E (Straumeveien) og
60°19,254′N, 005°16,240′E (Ytrebygdsvegen), en
rett linje mellom posisjonene
60°19,459′N, 005°16,417′E (Rundkjøring ved Straumeveien) og
60°19,463′N, 005°16,465′E (Bjørkedalen), en
rett linje mellom posisjonene
60°19,093′N, 005°17,896′E (Søvikaneset) og
60°19,356′N, 005°18,049′E (Bønesholmen),
en rett linje mellom posisjonene
60°19,356′N, 005° 18,049′E (Bønesholmen)
og 60°19,356′N, 005° 17,943′E (Skjær) og en
rett linje mellom posisjonene
60°19,356′N, 005°17,943′E (Skjær) og
60°19,363′N, 005°17,914′E (Like ved Kyrkjetangvegen).
For resterende sjøareal i Nordåsvatnet er 9 knop høyeste tillatte hastighet.
f. Åstveitvågen, innenfor linje trukket mellom posisjonene 60°27,131′N,
005°17,127′E (Våganeset) og 60°27,274′N, 005°17,117′E (Tertnes).
g. Knappensundet og Dolviken innenfor området avgrenset av Straume
bro (60°19,27′N, 005°16,14′E) i øst og en rett linje trukket fra
Stamneset i posisjon 60°19,31′N,005°14,95′E til Knappen i posisjon
60°19,35′N, 005°15,26′E.
h. Kviturspollen innenfor området avgrenset av Ådlandsstraumen bro
(60°16,07′N, 005°15,11′E) i øst, og en rett nord-sør linje gjennom skjær i
Synningasundet i posisjon 60°15,75′N, 005°14,27′E.
i) Puddefjorden, innenfor linje trukket mellom posisjonene
60°23,697’N, 005°18,489 (Georgernes) og 60°23,203′N,
005°17,975′E (Laksevåg).
8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a. Sandviken, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
60°24,907′N, 005°18,335'E (Hegreneset) og

60°24,113′N, 005°18,518'E (Skoltegrunnskaien).
§ 4. Bruk av vannscooter
For å ivareta hensynet til sikker ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller
friluftsliv reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger:
a) Det er ikke tillatt med sport/lek i de sjøområdene hvor det foreligger
fartsbegrensninger etter § 3. I Nordåsvatnet er det forbud mot bruk av vannscooter.
b) Det er ikke tillatt med sport/lek innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller
fra merkebøyer som er utlagt ved offentlige badeplasser.
§ 5. Dispensasjon
Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser.
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 fartøyet,
farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.
Avgjørelse om dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Kystverket er
klageinstans for vedtak truffet av Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS.
§ 6. Straff
Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i forskriften.
Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg eller 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.
§ 7. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
a. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, 23 og 460, Bergen kommune,
Hordaland.

b. Forskrift om sakte fart i Nordåsvannet i Fana, Bergen kommune, Hordaland

