
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Horten kommune, Vestfold og Telemark 

fylke, sjøkart nr. 3 
Forskrift fastsatt av Horten kommunestyre 16.02.2022 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og 

farvann § 8 og § 51. 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for fritidsfartøy i kommunens sjøområde slik det fremgår av § 2. Med 

fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i 

næringsvirksomhet.  

§ 2 Fartsgrense  

Det er forbudt for uvedkomne å ferdes i de militære forbudssonene rundt Vealøs, Østøya og 
Mellomøya. Sonen er 50 meter fra land. Fartsforskriften gjelder ikke i dette området. 
 
5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlig 
over overflaten i Horten kommune.   
 

3 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:  
a) I kanalen i Horten kommune innenfor en linje trukket mellom posisjonene 

59° 24,99’ N 010° 29,90’ Ø (innløpet til Fyllinga småbåthavn) og  
59° 25,00 N 010° 29,88’ Ø  
og en linje trukket mellom posisjonene 
59° 25,43’ N 010° 010 29,19’ Ø (Sykehusbrygga på Karljohansvern) 
59° 25,44’ N 010° 29,21’ Ø (fastlandet ved broen)  
  
5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:  

a) I Horten Indre Havn, området inn mot Løvøya og Løvøysundet, innenfor en linje trukket 
mellom posisjonene 

1. 59° 26,37’ N 010° 27,57’ Ø (Reverompa) og 

59° 26,30’ N 010° 27,32’ Ø (Julaften-Mellomøya)  
Og en linje mellom posisjonene 

2. 59° 26,71’ N 010° 27,32’ Ø og 
59° 26,70’ N 010° 27,42’ Ø 
 

8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: 
a) I Horten Indre Havn, innenfor en linje trukket gjennom følgende posisjoner 

1. 59° 26,65′ N 010° 29,16′ Ø (Vealøsrenna) 
59° 26,71′ N 010° 28,97′ Ø 
og en linje trukket mellom posisjonene 

2. 59° 26,54′ N 010° 28,01′ Ø (Strømsundet) 
59° 26,54′ N 010° 28,06′ Ø 
og en linje trukket mellom posisjonene 

3. 59° 26,32′ N 010° 29,61′ Ø (Kosterrenna) 
59° 26,37′ N 010° 29,61′ Ø 
og en linje trukket mellom posisjonene 

4. 59° 25,43′ N 010° 29,19′ Ø (Kanalen) 
59° 25,44′ N 010° 29,21′ Ø. 

 
 

§ 3 Dispensasjon 

Kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 2. Dispensasjon skal være 

tidsbegrenset.  



Avgjørelse om dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Klageinstans er 

Kystverket.  

§ 4 Straff 

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i § 2. 

Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser.  

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsen 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.  

§ 5 Ikraftsetting 

 Forskriften trer i kraft 01.01.2022 

  

 


