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Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart
nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.
Repr. Terkelsen (FRP) fremme følgende forslag:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

Votering:

Rådmannens forslag satt opp mot repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag til vedtak.
Frp sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, AP, SV) mot 4 stemmer (V, H, KRF)

Innstilling:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet besluttet 18. februar 2015 at det skulle igangsettes arbeid med å endre den
kommunale forskriften om fartsbegrensninger etter havne og farvannsloven. Endringene skulle
omfatte datostyrt fartsbegrensning i Høllefjorden. Etter dagens bestemmelse er det helårs
fartsgrense på 5 knop i Høllefjorden.
Administrasjonen utarbeidet forslag til forskrift som ivaretok datostyrt fartsbegrensning i
Høllefjorden. I forslaget ble det samtidig foreslått å sette samme fartsbegrensning i Lunde og
Søgneelva. Det ble også foreslått å justere i oppsettet/systematikken i forskriften. Intensjonen
med de sistnevnte justeringer var å gjøre reglene mer oversiktlig.
Det ble holdt en muntlig orientering om forslaget i formannskapet den 21. oktober 2015.
Om gjeldende forskrifter og lovverk:
Gjeldende forskrift om fartsbegrensning i sjøen ble vedtatt av Søgne kommunestyre 22. juni
2006 og trådde i kraft den 20. mai 2007 (vedlegg 1). Foruten unntaksbestemmelse,
dispensasjonsbestemmelse og straffebestemmelse lyder forskriften:
I tidsrommet 1. mai-31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra
land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Søgne kommune. Bestemmelsen
her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.
3 knop er høyeste tillatte hastighet i Lundeelven nord for en linje rettvisende østvest fra
posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′ i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
I Høllefjorden og Søgneelva så langt denne er farbar, begrenset av en rett linje
fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til Labholmen (posisjon N
a)
58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra Labholmen gjennom
sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til Aaroslandet
(posisjon N 58° 04,17′ Ø 007° 49,17′).
I Ny-Hellesund vest for en linje sydøst-nordvest gjennom Helløs nordøstligste
punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58° 03,40′ 007° 50,78′, og
b)
øst for en linje rettvisende nord-sør fra Kabelø (posisjon N 58° 03,10′, Ø 007°
50,09′) til Monsøya
I 2009 vedtok Stortinget ny lov om havner og farvann som trådde i kraft 1. januar 2010. Til
den nye loven er det fastsatt en sentral forskrift 15.12.2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i
sjø, elv og innsjø (se vedlegg 2).

Den sentrale forskriften regulerer allerede en del forhold som er av betydning for hastigheten
på fartøy. Forskriften har en generell fartsbegrensning jf. § 2 som lyder:
«Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse,
konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag
eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende,
andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for
øvrig.»
Deler av hensynet bak kommunens forskriftsbestemmelse § 1 om maks 5 knop 50 meter fra
land må også kunne sies å være fanget opp i den sentrale forskriften § 3 første ledd som lyder:
«Fartøy som nevnt i § 1 som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor
bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time).»
Høring:
Utkast til ny forskrift ble lagt ut på høring i perioden 6.12.2015 - 1.3.2016. Samtidig ble det
kunngjort i lokalaviser, på kommunes hjemmeside og bibliotek. Myndigheter, organisasjoner
og interessegrupper er tilskrevet direkte. Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 3 innspill
fra fylkeskommunen, fylkesmannen og kystverkets hovedkontor (vedlegg 3).
Fylkesmannen uttaler at de vektlegger nasjonale naturforvaltningsinteresser og anser det som
bra at kommunen har lokale forskrifter om fartsbegrensning i sjø og vassdrag. Ut fra de
registrerte naturverninteressene som knytter seg til den farbare delen av Søgneelva er de positiv
til at fartsgrensen reduseres. Fylkesmannen har for øvrig ingen merknader til tidsstyrt
fartsbegrensning, men mener kommunen bør følge opp med mer informasjon om forskriften
slik at den i større grad blir allmenn kjent og fulgt.
Fylkeskommunen er positiv til at kommunen tar grep for å gjøre forskriften mer oversiktlig og
har ingen merknader til tidsstyrt fartsbegrensning i Høllefjorden. Fylkeskommunen ber derimot
kommunen vurdere at den generelle fartsbegrensningen -50 meter fra land- bør gjelde hele året,
og ikke bare i tidsrommet 1-mai – 31. august. Det vises til at det vil være positivt for badende,
padlere, dyre- og fugleliv uten at det vil ha noe større negative konsekvenser for båtlivet. Det
vises til at flere kommuner på Østlandet har slike bestemmelser som gjelder hele året og med
betydelig lengre avstandssone (150 meter).
Kystverkets hovedkontor anfører at kommunen bør vedta en endringsforskrift og ikke en ny
forskrift med annet oppsett. Det fremkommer ingen begrunnelse for dette, men det antas at det
skyldes at Kystverket har sin egen forskriftsmal som de vil at kommunene skal benytte.
Kystverket har lagt med utkast til en endringsforskrift basert på Kystverkets mal.
Kystverket er ellers av den oppfatning at unntak, dispensasjon og straffebestemmelser må
videreføres i den kommunale forskriften. Ellers vil den komme i strid med den sentrale
forskriften.
Kommunen ba om en tilbakemelding i forhold til hvordan man forholder seg til fart i elver
hvor strømforhold kan gi uheldige utslag på farten til fartøy. Kystverket anfører at farten måles
i forhold til jordoverflaten og at det ikke skal knyttes bestemmelser til dette i den kommunale
forskriften. Det henvises til politiet i forhold til hvordan farten konkret måles.
Administrasjonens vurdering av innkommende innspill:
Administrasjonen tar innspill fra Fylkesmannen til etterretning.

Fylkeskommunens innspill om å endre den generelle tidsstyrte fartsbegrensningen til en
helårsregel har ikke blitt drøftet som en del av arbeidet. Administrasjonen har prøvd å begrense
omfanget av endringene til det formannskapet bestilte av hensyn til ressursbruk.
Administrasjonen er dessuten usikker på i hvor stor grad det er et reelt problem at det kan
kjøres i 50 metersbeltet langs land i tidsrommet 1.september – 30. april.
Behovet for nye regler må også vurderes opp eksisterende regler. I den forbindelse vises det til
den sentrale forskriften § 2 som gjelder i tillegg til den kommunale forskriften. Av forskriften
fremgår det blant annet at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten
etter….farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade
eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets
strandlinjer….eller omgivelser for øvrig.
Bestemmelsen sikrer et minimum tilsvarende grunnregelen i vegtrafikkloven § 3 om
hensynsfull og aktpågivende ferdsel.
Begrunnelsen til fylkeskommunen bygger på allmenne hensyn som i og for seg er relevant.
Andre relevante hensyn som fartsbegrensninger må veies opp mot er blant annet god og
effektiv transport, trygg ferdsel, fiskeri- og næringsvirksomhet jf. formålsparagrafen til havne
og farvannsloven.
Etter administrasjonens syn virker ulempene som større enn fordelene med å innføre en
helårsregel. Behovet for god og effektiv transportavvikling må veie tyngre enn fordelene man
oppnår for friluftsliv og omgivelsene i strandsonen ved å sette en generell fartsbegrensning i
vinterhalvåret.
Det legges da vekt på at tidsrommet er den delen av året det er minst attraktivt for
allmennheten å bruke strandsonen og sjøen. Ulempene ved at det ferdes båter tett opp til
strandsonen fremstår som mindre problematisk i det aktuelle tidsrommet. Det må og tillegges
vekt at det foreligger en generell nasjonal bestemmelse i sentral forskrift som er ment å fange
opp direkte uakseptabel adferd.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at denne type avveiinger er tillagt kommunen nettopp
fordi de er av typisk skjønnspreget karakter. Det er kommunestyret som til sist må avveie og
vekte de ulike hensyn opp mot hverandre i forhold til å finne riktig balansegang mellom ulike
behov og kryssende interesser.
Skal man gå inn på denne type drøftelser om ytterligere justeringer, virker det mer naturlig å
drøfte om 50 meter er en tilstrekkelig avstand i sommerhalvåret når båttrafikken er svært høy
og strandsonen brukes mest. Det antas å være bakgrunnen for at en rekke kommuner på
Østlandet har 150 meter som fartssone.
Kystverkets anførsler knytter seg i hovedsak til de materielle og prosessuelle sidene av saken.
Hvordan forskriften skal utformes i struktur, og om at det skal være en endringsforskrift eller
ikke. I utgangspunktet er det opp til kommunen å bestemme innholdet i kommunale forskrifter
så langt de er i samsvar med lov. Det samme gjelder i forhold til de prosessuelle sidene, om
man ønsker å utforme det som en ny forskrift eller treffe vedtak om endringsforskrifter.
Bakgrunnen for at administrasjonen systematiserte innholdet i dagens forskrift over i et nytt
oppsett var med mål om å få innholdet mer strukturert og oversiktlig. Administrasjonen har
forståelse for at Kystverket ønsker at kommunen bruker malen, ettersom det gir en enhetlig
oppbygning av regelverket over hele landet som av flere årsaker har sin fordeler. Av den

grunnen vil administrasjonen anbefale at Kystverkets forslag vedtas. Det vil da kunne treffes
vedtak om endringsforskrift som foreslått. Administrasjonen vil likevel anbefale Kystverket å
vurdere om malen bør revideres ut fra at kommunene har betydelig mer detaljerte forskrifter nå
enn tidligere. I motsetning til før opereres det nå med både generelle fartsbegrensninger og
geografiske fartsbegrensninger som begge kan kombineres med tidsstyringer.
I forhold til det med å dublere bestemmelser fra den sentrale forskriften inn i den kommunale
er det ikke nødvendig å komme nærmere inn på problemstillingen. En endringsforskrift berører
ikke eksisterende bestemmelser om unntak, dispensasjon, straffeansvar.
Administrasjonen har hatt dialog med Kystverket i etterkant av om videre saksgang ettersom
det er Kystverket som skal stadfeste forskriften.
Endringsforslaget:
I forskrift 3. mai 2007 nr. 456 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne
kommune, Vest-Agder gjøres følgende endring:
§ 1 andre til fjerde ledd skal lyde:
I tidsrommet 1. mai‐31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i Høllefjorden,
begrenset av en rett linje fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til
Labberholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra
Labberholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til
Åroslandet (posisjon N 58° 04,17′, Ø 007° 49,17′).
5 knop er høyeste tillatte hastighet i Ny‐Hellesund vest for en linje sydøst‐nordvest
gjennom Helgøyas nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58°
03,40′ Ø 007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord‐sør fra Kapelløya (posisjon N 58°
03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′)
3 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a.Lundeelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′ i
vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
b.Søgneelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,54’ Ø 007° 48,62’ i
vest, til posisjon N 58° 04,47’ Ø 007° 48,95’ i øst.
§ 4 skal lyde:
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke
rammes av strengere straffebestemmelse.
Forskriften trer i kraft 1. mai 2016.
Administrasjonens vurdering av konsekvenser og virkninger av forslaget:
Endringen medfører at det ikke vil være fartsbegrensninger i Høllefjorden i tidsperioden
1.september – 30. april (foruten den generelle bestemmelsen i sentral forskrift § 2).
Det antas at den største konsekvensen av å oppheve fartsbegrensningen er økt risiko for
ulykker og skader som følge av farten på fartøyer vil kunne øke. Ettersom den generelle 50
meters regelen kun gjelder i sommerhalvåret vil havneområdene på Høllen og Solta bli uten
noe tallfestet fartsgrense.

Fordelen med konkrete tallfestede fartsgrenser er at de er enkle for borgerne å innrette seg
etter, samtidig som det er lett å håndheve for politi og påtalemyndighet fordi det en absolutt
regel uten noe særlig skjønnsrom.
Skjønnsbaserte bestemmelser som § 2 i sentral forskrift gir mer fleksibilitet, men har ulempen
med at de stiller krav til vurderingsevne til den enkelte båtfører, samtidig som det åpner for
ulik forståelse (fortolkning) av regelens innhold. Den enkelte båtfører vil kunne oppfatte
forskjellig hva det vil si å utvise forsiktighet og avpasse farten i forhold til omgivelsene. Det
kan også være vanskelig å bevise overtredelse på slike bestemmelser før ulykker er et faktum.
Administrasjonen antar derfor at en konkret tallfestet fartsgrense kan ha mer forebyggende
effekt enn aktsomhetsbestemmelser.
Administrasjonen ser at det kan være uhensiktsmessig å ha 5 knop fartsgrense 500-700 meter
før havneområdene, da særlig i et tidsrom av året hvor det er lite trafikk. Det er likevel et
spørsmål om kommunen burde opprettholde helårsfartgrense i selve havneområdene.
Etter en samlet vurdering vil administrasjonen anbefale at fartsgrensen oppheves som foreslått,
men forutsetter at spørsmålet tas opp til ny vurdering dersom fremtidige erfaringer viser at det
blir et problem.
Andre virkninger av å fjerne fartsgrensen i Høllefjorden vil kunne være mer noe støy for
bebyggelse og rekreasjonsområder innenfor sonen. Administrasjonen legger her til grunn at det
vil være mindre problematisk, ettersom det er liten trafikk i det aktuelle tidsrommet og det i
utgangspunktet må forventes en del støy i tilknytning til innfartsområder.
Økt fart vil også kunne være uheldig for «myke trafikanter» til sjøs, eksempelvis kajakk, kano,
roende brukere. Administrasjonen legger til grunn at det vil være mindre problematisk for disse
brukerne ettersom det gjelder fra september og ut april. Det vises for øvrig til kommentarer til
Fylkeskommunens innspill.
I forhold til naturmangfold legges det til grunn at økt fart i indre deler av Høllefjorden ikke vil
være av noe vesentlig betydning. Det er ingen verneområder som berøres av endringen, men
det er prioriterte naturtyper i tilknytning i Søgneelva og Høllesanden. En reduksjon av
fartsgrensen i Søgneelva vil være positivt for naturverninteressene jf. fylkesmannen innspill i
tillegg til at det vil forbedre situasjonen for padlende. Administrasjonen finner
naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12 oppfylt.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at endringsforskriften vedtas. Dersom det viser seg at økt fart
blir et problem i de indre havneområdene vil spørsmålet måtte tas opp til ny vurdering.
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3 Innkommende innspill fra høringen
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Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Søgne

Fastsatt av Søgne kommunestyre 22. juni 2006 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i
sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av
Kystdirektoratet 3. mai 2007 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø
§ 3 første ledd.

§ 1. (fartsbegrensning)
I tidsrommet 1. mai-31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra
land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Søgne kommune. Bestemmelsen her
gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.
3 knop er høyeste tillatte hastighet i Lundeelven nord for en linje rettvisende østvest fra
posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′ i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a) I Høllefjorden og Søgneelva så langt denne er farbar, begrenset av en rett linje fra
Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til Labholmen (posisjon N 58° 04,31′,
Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra Labholmen gjennom sydpynten av
Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til Aaroslandet (posisjon N 58°
04,17′ Ø 007° 49,17′).
b) I Ny-Hellesund vest for en linje sydøst-nordvest gjennom Helløs nordøstligste punkt
med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58° 03,40′ 007° 50,78′, og øst for en
linje rettvisende nord-sør fra Kabelø (posisjon N 58° 03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya
(posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′).
§ 2. (unntaksbestemmelse)
Forskriften gjelder ikke for
a) forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og
ambulansefartøyer,
b) fartøyer med lege om bord,
c) fartøyer i sjøredningstjenesten,
hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller
oppdraget.
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Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle
om utrykningen eller oppdraget.

§ 3. (dispensasjon)
Kommunestyret 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 for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller
omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er
klageinstans.

§ 4. (straffeansvar)
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av
den, straffes med bøter etter § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 for så vidt
overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 20. mai 2007.
Fra samme tidspunkt oppheves
- forskrift 26. august 1996 nr. 872 om fartsbegrensning i Søgne havnedistrikt, sjøkart nr.
10, Søgne kommune, Vest- Agder,
- forskrift 6. mai 1980 nr. 3236 om innskrenket fart i Lundeelven, Torvfjorden, Søgne
kommune, Vest-Agder,
- forskrift 20. mai 1980 nr. 3237 om innskrenket fart Ny-Hellesund, Søgne kommune,
Vest-Agder og
- forskrift 25. januar 1975 nr. 3233 om fartsbegrensning innenfor Ålo havnedistrikt,
Søgne kommune, Vest- Agder.
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Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv
og innsjø
Dato

FOR-2009-12-15-1546

Departement

Samferdselsdepartementet

Publisert

I 2009 hefte 13

Ikrafttredelse

01.01.2010

Sist endret
Endrer

FOR-2003-06-19-748

Gjelder for

Norge

Hjemmel

LOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2009-04-17-19-§13

Kunngjort

17.12.2009

Korttittel

Forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø

kl. 15.20

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel
i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 8 og § 13.

§ 1. (virkeområde)
Forskriften gjelder for fartøy som definert i havne- og farvannslovens § 4 første ledd,
herunder sjøfly på vannet, i territorialfarvannet og indre farvann og i elver og innsjøer så
langt de er farbare med fartøy fra sjøen.

§ 2. (generell fartsbegrensning)
Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon,
manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte
oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets
strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

§ 3. (fartsbegrensning ved passering av badende og ferdselsforbud mv. innenfor
oppmerkede badeområder)
Fartøy som nevnt i § 1 som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor
bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time).
Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer, herunder seilbrett,
innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser1 er forbudt unntatt i forbindelse med
ervervsmessig låssetting av fisk i posenot. Det er ikke tillatt å fortøye i merkebøyer.
1 Jf. IALA-merkesystem - spesialmerker.

§ 4. (lokale fartsbegrensninger)
Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver, kan kommunestyret
treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensninger. Forskrifter fastsatt
av kommunestyret skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor før de gis virkning.
Utenfor kommunens sjøområde og kommunens innsjøer og elver, kan Kystverkets
hovedkontor treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensninger.
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Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver kan Kystverkets
hovedkontor oppheve eller endre enkeltvedtak eller forskrift om fartsbegrensning gitt av
kommunestyret i hovedled eller viktig biled. Kystverkets hovedkontor kan også selv treffe
enkeltvedtak eller fastsette forskrift i slike farvann. Før Kystverkets hovedkontor fastsetter,
opphever eller endrer forskrift etter leddet her, skal kommunestyrets uttalelse innhentes.
Kommunestyrets uttalelse skal også innhentes før Kystverkets hovedkontor treffer
enkeltvedtak etter leddet her.

§ 5. (kunngjøring og skilting)
Forskrifter om lokale fartsbegrensninger skal kunngjøres i «Norsk Lovtidend» og
«Etterretninger for Sjøfarende». Kommunen bør sørge for at lokale forskrifter om
fartsbegrensninger fastsatt for farvann innenfor kommunens grenser også blir kunngjort i
lokalavisene eller på annen hensiktsmessig måte.
Lokale fartsbegrensninger fastsatt i forskrift skal merkes med skilt i de aktuelle farvann.
Kystverkets hovedkontor fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner
plasseringen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19
om havner og farvann § 19 og § 20.
Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver har kommunen
ansvaret for oppsetting og vedlikehold av skilt. Utenfor kommunens sjøområde og
kommunens innsjøer og elver har Kystverket ansvaret. Det kan settes vilkår for enkeltvedtak
eller lokale forskrifter om fartsbegrensninger.

§ 6. (unntaksbestemmelse)
Fartsbegrensninger gjelder ikke for
a) forsvaret, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og
ambulansefartøyer,
b) fartøyer med lege om bord, eller
c) fartøyer i sjøredningstjenesten
hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller
oppdraget.
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle
om utrykningen eller oppdraget.

§ 7. (dispensasjon)
Innenfor sine myndighetsområder etter § 4 kan Kystverkets hovedkontor og
kommunestyret gi dispensasjon fra § 3 og fra forskrifter om fartsbegrensninger. Dispensasjon
kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og
det skal legges vekt på at det ikke oppstår slik skade eller fare for skade som beskrevet i § 2.
Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.
Kystverkets hovedkontor kan delegere myndighet etter første ledd til Kystverkets
regionkontor. Kommunestyret kan tilsvarende delegere til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets
hovedkontor er klageinstans hvis vedtaket er truffet av Kystverkets regionkontor,
kommunestyret eller havnestyret. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans hvis vedtaket
er truffet av Kystverkets hovedkontor.

§ 8. (straffansvar)
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak eller lokale forskrifter gitt i medhold
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av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 9. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.
Fra samme tid oppheves forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv
og innsjø.
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Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
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Vår dato: 22.12.2015
Arkivkode: 444

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Søgne - uttalelse til endret forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i
sjø, elv og innsjø
Vi viser til kommunens skriv av 06.12.2015.
Søgne kommune har i dag en lokal forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø, vedtatt i
kommunestyret 22.06.2006. Denne forskriften har innenfor 50 meter fra land, holmer og
skjær maks tillatt fartsgrense på 5 knop i tidsrommet 1. mai – 31. august. For en nærmere
avgrenset del av Høllefjorden og Søgneelva, så langt den er farbar, gjelder fartsbegrensning
på 5 knop hele året. Det samme gjelder i Ny-Hellesund. For Lundeelva er det 3 knop som er
grensen.
I ny forskrift foreslås reglene for del av Høllefjorden og Søgneelva endret.
Fartsbegrensningen i Høllefjorden avgrenses til tidsrommet 1. mai til 31. august. Den farbare
delen av Søgneelva får samme fartsbegrensning som Lundeelva på 3 knop.
Miljøvernavdelingen vektlegger de nasjonale naturforvaltningsinteressene som bl.a. knytter
seg til Søgneskjærgården. Det er derfor bra at kommunen har lokal forskrift om
fartsbegrensninger i sjø og vassdrag. Ut fra registrerte naturverninteressene som knytter seg
til den farbare delen av Søgneelva, ser vi positivt på at fartsgrensen her settes ned fra 5 til 3
knop. For øvrig har vi ikke vesentlige merknader til at fartsbegrensningen i aktuelle del av
Høllefjorden gjøres tidsbegrenset. Kommunen bør imidlertid følge opp med eks.vis mer
informasjon om forskriften, slik at fartsbegrensningene i større grad kan bli kjent og fulgt.
Med hilsen
Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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Trude Blankholm Strømme
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Kommentarer til endringsforslag av lokal forskrift om fartsbegrensning i sjø,
elv og innsjø i Søgne kommune
Vi viser til deres e-post av 7. desember 2015 om det som er nevnt ovenfor, og spørsmål
om hvordan man måler fart i vassdrag, om dette er lovregulert og om det kan tas med en
bestemmelse om dette i den lokale fartsforskriften.
1. Måling av fart
Når det gjelder deres spørsmål om hvordan man måler fart i vassdrag der strømforhold gjør
at fartøyet for eksempel ikke beveger seg når man kjører motstrøms, så er svaret at ved
måling av fart i vann skjer det etter en internasjonal standard som betegnes som ”speed
over ground”. Målemetodene er ulike, men det er fart i forhold til jordoverflaten som måles.
All bevegelse er relativ, også farten til et fartøy til sjøs eller i vassdrag. Farten til fartøyet må
derfor måles i forhold til noe, og det er som nevnt ovenfor jordoverflaten.
Det er politiet som håndhever reglene om fart til sjøs. Spørsmål om hvordan disse
målingene helt konkret foretas, må derfor rettes til politiet. Bestemmelser om hvordan fart
måles i sjø og vassdrag skal derfor ikke tas med inn i den lokale fartsforskriften.
2. Endringsforslag av lokal fartsforskrift
I høringsnotatet under punkt 3 står det at administrasjonen har utarbeidet et nytt oppsett og
oppbygging av forskriften ”ettersom Kystverket sitt standardoppsett virker å være mer
tilpasset forskrifter hvor det ikke opereres med tidsstyrt fartsbegrensning”. I forslaget til ny
fartsforskrift har dere tatt bort bestemmelsene i §§ 2-4 som inneholder bestemmelser om
unntak, dispensasjon og straffeansvar. Det fremgår ikke av høringsnotatet hvorfor disse
sentrale bestemmelsene er tatt ut. Kystverkets hovedkontor kan uansett ikke godta at disse
bestemmelsene ikke lenger skal være med, da dette strider med den sentrale
fartsforskriften som de lokale fartsforskriftene er hjemlet i. Det må være med unntak for
bestemte fartøy, adgang til å gi dispensasjon og straffeansvar, jf. forskrift 15. desember
2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø §§ 6-8.
Videre så er det naturlig at det fastsettes en endringsforskrift hvor de nye og endrede
bestemmelsene som er tatt inn i forslagets §§ 1 til 4, samles i § 1 i gjeldende lokale
fartsforskrift for Søgne. Navnet på denne forskriften vil være følgende:

Kystforvaltningsavdeling
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

”Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10,
Søgne kommune, Vest-Agder.
Vi bemerker også at det er referert til feil dato og at det mangler nummer på gjeldende
forskrift under høringsforslagets § 5 andre ledd. Det riktige navnet på gjeldende
fartsforskrift for Søgne er:
”Forskrift 3. mai 2007 nr. 456 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10,
Søgne kommune, Vest-Agder”.
Vedlagt følger et forslag til endringsforskrift. Kystverkets hovedkontor ser det som
hensiktsmessig med en videre dialog om forskriften, før endring av den lokale
fartsforskriften vedtas av Søgne kommunestyre og sendes til Hovedkontoret for
godkjenning.

Med hilsen
etter fullmakt
Kristin Frotvedt
seniorrådgiver

Trude Blankholm Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune,
Vest-Agder – Kystverkets hovedkontors forslag.
Kopimottaker: Kystverket Sørøst

Side 2

Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10,
Søgne kommune, Vest-Agder
I
I forskrift 3. mai 2007 nr. 456 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne
kommune, Vest-Agder gjøres følgende endring:
§ 1 andre til fjerde ledd skal lyde:
I tidsrommet 1. mai‐31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i Høllefjorden,
begrenset av en rett linje fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til
Labberholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra
Labberholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til
Åroslandet (posisjon N 58° 04,17′, Ø 007° 49,17′).
5 knop er høyeste tillatte hastighet i Ny‐Hellesund vest for en linje sydøst‐nordvest
gjennom Helgøyas nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58°
03,40′ Ø 007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord‐sør fra Kapelløya (posisjon N 58°
03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′)
3 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a. Lundeelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,74′, Ø 007°
47,04′ i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
b. Søgneelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,54’ Ø 007°
48,62’ i vest, til posisjon N 58° 04,47’ Ø 007° 48,95’ i øst.
§ 4 skal lyde:
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke
rammes av strengere straffebestemmelse.
II
Forskriften trer i kraft 1. mai 2016.

Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10,
Søgne kommune, Vest-Agder
Hjemmel: Forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4, gitt med hjemmel i
lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 8,13.

I
I forskrift 3. mai 2007 nr. 456 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne
kommune, Vest-Agder gjøres følgende endring:
§ 1 andre til fjerde ledd skal lyde:
I tidsrommet 1. mai‐31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i Høllefjorden,
begrenset av en rett linje fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til
Labberholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra
Labberholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til
Åroslandet (posisjon N 58° 04,17′, Ø 007° 49,17′).
5 knop er høyeste tillatte hastighet i Ny‐Hellesund vest for en linje sydøst‐nordvest
gjennom Helgøyas nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58°
03,40′ Ø 007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord‐sør fra Kapelløya (posisjon N 58°
03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′)
3 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a.Lundeelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′ i
vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
b.Søgneelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,54’ Ø 007° 48,62’ i
vest, til posisjon N 58° 04,47’ Ø 007° 48,95’ i øst.
§ 4 skal lyde:
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke
rammes av strengere straffebestemmelse.
II
Forskriften trer i kraft 1. mai 2016.

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune, VestAgder

§ 1.(fartsbegrensning)
I tidsrommet 1. mai-31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra
land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Søgne kommune. Bestemmelsen
her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.
I tidsrommet 1. mai‐31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i Høllefjorden,
begrenset av en rett linje fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til
Labberholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra
Labberholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′)
til Åroslandet (posisjon N 58° 04,17′, Ø 007° 49,17′).
5 knop er høyeste tillatte hastighet i Ny‐Hellesund vest for en linje sydøst‐nordvest
gjennom Helgøyas nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58°
03,40′ Ø 007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord‐sør fra Kapelløya (posisjon N
58° 03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′)
3 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a.Lundeelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′
i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
b.Søgneelva nord for en linje rettvisende øst-vest fra posisjon N 58° 04,54’ Ø 007° 48,62’
i vest, til posisjon N 58° 04,47’ Ø 007° 48,95’ i øst.
§ 2.(unntaksbestemmelse)
Forskriften gjelder ikke for
a) forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og
ambulansefartøyer,
b) fartøyer med lege om bord,
c) fartøyer i sjøredningstjenesten,
hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller
oppdraget.
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle
om utrykningen eller oppdraget.
§ 3.(dispensasjon)
Kommunestyret 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 for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg,
badende, eller omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er
klageinstans.

§ 4.(straffeansvar)
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av
den, straffes med bøter etter § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 for så
vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 20. mai 2007.
Fra samme tidspunkt oppheves
- forskrift 26. august 1996 nr. 872 om fartsbegrensning i Søgne havnedistrikt, sjøkart nr. 10, Søgne kommune, Vest- Agder,
- forskrift 6. mai 1980 nr. 3236 om innskrenket fart i Lundeelven, Torvfjorden, Søgne kommune, Vest-Agder,
- forskrift 20. mai 1980 nr. 3237 om innskrenket fart Ny-Hellesund, Søgne kommune, Vest-Agder og
- forskrift 25. januar 1975 nr. 3233 om fartsbegrensning innenfor Ålo havnedistrikt, Søgne kommune, Vest- Agder.
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