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TROMSØ KOMMUNE – LOKAL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ 

KOMMUNE, (TROMS), SJØKART NR. 084 086 087 088 og 090 – HØRINGSBREV 

Innledning 

Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune. Etter høringsperioden vil 

forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret.  

Hjemmel for lokale fartsforskrifter er forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 

(fartsforskriften). I kommunens sjøområde er det kommunestyret/havnestyret som fastsetter lokale fartsforskrifter, og 

Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig, jf. fartsforskriften § 4, 1. ledd. Dette omfatter i denne sammenheng 

også hoved-led og bi-led innenfor kommunens sjøområde. Kystverkets hovedkontor skal godkjenne slike fartsforskrifter, og 

godkjennelsen er en betingelse for forskriftens gyldighet.  

 

Bakgrunn  

Generelt om sentral fartsforskrift 

Den sentrale fartsforskriften gjelder generelt for norsk sjøterritorium og for alle fartøy uansett størrelse eller fremdriftsmiddel. 

Fartøy 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. 

Formål med innføring av lokal fartsforskrift 

Tromsø kommune har per i dag ingen gjeldende fartsforskrift for sjøområdene i kommunen. 

Formålet med innføring av lokal fartsforskrift er å regulere hastigheten i områder nær land slik at sårbare områder, 

installasjoner og farleder skånes mest mulig fra skadesjø og bidrar til å redusere farefulle situasjoner i farvannet. Det er mye 

trafikk i Tromsøysundet og Tromsø kommunes sjøområder, og for å ivareta trafikksikkerheten ser vi det som nødvendig å 

sette fartsbegrensning i området nært land.  

Bemerkninger vedrørende bruk av vannscooter 

Det var en høring i høsten 2017 vedrørende en lokal fartsforskrift. Etter høringsperioden var utløpt ble saken satt på vent på 

grunn av kommunestyrets sak 156/17 «Frislepp av vatnscooter». Vedtaket fra sak 156/17 lyder som følger:  

«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og Ishavskystens Friluftsråd starte eit arbeid for å 

få på plass eit regelverk som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna bruk av hav og 

fjære».  

Erfaringer fra andre høringer rundt ordensforskrifter om bruk av vannscooter, viser at det er utfordrende og regulere bruken av 

ett enkelt type fartøy. For å omgå denne problematikken er det nå utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift som skal regulere 

hastighet, uansett fartøytype.  
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Fartsforskriftens innhold 

Fartsbegrensningen er satt til 8 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra land, slik at de tradisjonelle brukerene ikke føler 

seg uhensiktsmessig belastet og kan ivareta en «sjarkefart». Det gjøres dog oppmerksom på at selv om den lokale 

fartsbegrensningen settes til 8 knopp skal det utvises aktsomhet og hensyn til andre.  

Det er i tillegg satt en fartsbegrensning til 5 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra verneområder. Denne er satt slik for 

å sikre og ivareta sårbart miljø og dyreliv. Fartsbegrensningen på 5 knopp er uterbeidet etter kystverkets «veiledning om 

utarbeiding av lokale fartsforskrifter», fra Kystverkets hovedkontor fra 2009 kapittel B. Den lyder: «En fartsbegrensning på 5 

knop i farvann som kjennetegnes ved: … det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg, marinaer, bryggeanlegg og 

farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv».  

 

Utkast til forskrift er utarbeidet samråd med Troms og Finnmark Losoldermannskap, Tromsø kommune og Ishavskysten 

friluftsråd og har blitt forhåndsgodkjent i Kystverket Regionskontoret for Troms og Finnmark. 

  

Høring 

Høringen foretas som direkte høring til våre største brukere. Det kan være at andre brukere av Tromsø havn ikke blir hørt via 

denne høringen. Den vil også bli annonsert på vår hjemmeside og via sosiale media. Høringsinstansene bes selv å vurdere 

behovet for å forelegge høringene for underliggende/andre aktuelle organisasjoner eller personer.  

 

Høringsfrist er satt til 17.07.2018 

 

Merknader sendes til vår administrasjon, per epost: adm@tromso.havn.no.  

Eposten med høringssvar merkes med «Høringssvar til utkast til lokal fartsforskrift». 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør  
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Adresseliste 

Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.no 

Troms Fylkeskommune postmottak@tromsfylke.no 

Kystverket post@kystverket.no 

Hurtigruten ASA firmapost@hurtigruten.com 

Forsvaret/kystvakten forsvaret@mil.no 

Politihuset i Tromsø post.troms@politiet.no 

Troms fylkestrafikk kurt.bones@fylkestrafikk.no  

Bring Logistics tromso.support@bring.com  

Lars Holm Shipping AS office@holmshipping.no 

Boreal AS post@boreal.no 

Nor-Lines Rederi norlines@norlines.no 

Holm Agency AS post@holmagency.no 

Bunker Oil mail@bunkeroil.no 

EIMSKIP shipping@eimskip.no  

Odd Berg Gruppen  firmapost@oddberg.no 

Troms Fryseterminal post@troms-fryseterminal.no 

North Agency AS operations@northagency.no  

Norway Pelagic egil@pelagia.com 

Tromsø Skipsverft aage@tsv.no  

Ishavskysten Friluftsråd tinemarie@ishavskysten.no  

Norges vannscooterforbund christian.hammernes@vannscooternorge.no  

Troms forum for natur og friluftsliv troms@fnf-nett.no  

Redningsselskapet post@rs.no  
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FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ KOMMUNE, (TROMS), 

SJØKART NR. 084, 086, 087, 088 og 090.  
Forskrift fastsatt av Tromsø havnestyre (dato) med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om 
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og  farvann § 
13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd. 

 

§ 1 (fartsbegrensning) 
 

a) 8 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere 
enn 200 meter fra land. 

b) 5 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere 
enn 200 meter fra verneområder.  

 

§ 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 på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, 
akvakulturanlegg 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. Kystverkets hovedkontor 
er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret. 
 

§ 4 (straffansvar) 
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. 
 

§ 5 (ikrafttredelse) 
Forskriften trer i kraft (dato) 
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Kart som viser berørte områder 

 

Figur 1 Tromsø kommune; røde skraverte felt er naturvernområder. Alle verneområder er vernet etter forskrift i 

tidligere naturvernloven, nå naturmangfoldloven, og har egne verneforskrifter. Hentet fra:http://kart.naturbase.no/ 
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