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Høring - Lokal fartsforskrift for fritidsfartøyer i Horten kommune. 
 

 
Sak vedrørende forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Horten kommunes 
sjøområde. Forskriften fastsettes med hjemmel i havne- og farvannsloven § 8. Etter loven 
kan kommunen fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Med 
kommunens sjøområde menes område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 
bygningsloven med unntak av hoved- og biled. Med fritidsfartøy menes fartøy som har 
største lengde inntil 24 meter og som ikke brukes i næringsvirksomhet. 

  
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Eksisterende lokale fartsforskrift som 
er gitt med hjemmel i tidligere havne- og farvannslover er gjeldene ut 2021. Forskriftene 
oppheves fra 1.januar 2022 jfr. «forskrift 19. april 2021 om fartsgrenser på sjøen § 6». 
  
Ny forskrift sendes derfor ut på høring. 
 
Kort om dagens forskrift: 
I samarbeid med Holmestrand, Sande og Re kommune ble det ble innført lokal fartsforskrift 
01.05.2013. Fartsforskriften ble revidert i 2014 og fartsgrensen på havnebassenget i Horten 
Indre havn ble endret fra 30 knop til 8 knop fra 01.07.2014.  
 
Gjeldene fartsforskrift:  

 3 knop fra Fyllinga og gjennom kanalen til Sykehusbygga.  

 5 knop innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten.  

 5 knop området inn mot Løvøya og Løvøysundet (fra 
Reverumpa/Julaften/Mellomøya).  

 8 knop innenfor Vealøsrenna, Strømsundet, Kosterrenna og Sykehusbrygga. 
 
 
 

 

Kort om forslag til ny forskrift: 
Pga. kommunesammenslåing er det enighet mellom kommunene som var med på 
eksisterende fartsforskrift at hver kommune skal innføre sin egen fartsforskrift uten 
samarbeid. Ny lokal fartsforskrift vil kun gjelde for Horten kommune. 
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Det vurderes som hensiktsmessig å videreføre de fartsgrensene som er satt i fartsforskrift av 
2014. Fartsgrensene er godt forankret hos lokale brukere i Horten og har en positiv effekt på 
de fleste førerne av fritidsbåtene. 
 

 
 
 
Høringsfrist: 
Merknader og kommentarer til forslaget sendes skriftlig til Horten havnevesen på e-post til 
bente.levin@hortenhavn.no eller pr. post til postboks 167, 3192 Horten. Høringsfristen 
settes til mandag 13. desember 2021.   
 
 
Med hilsen 

Bente Levin 
Driftsjef havnevesenet 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Likelydende brev sendt til: 
 
 
Horten seilforening 
Horten Roklubb 
Pluggen båtforening 
Solviken båtforening 
Fyllinga båtforening 
Steinbrygga båtforening 
Åsgårdstrands båtforening 
Åsgårdstrand seilforening 
Steinsnes båtforening 
Strandparken båtforening 
Hortenstangen kystlag 
Falkensten Vel båtforening 
Keisermarken båt og badehus 
Pluggen båtforening 
FFi 
Kongsberg Maritime 
Horten Industripark 
Kystverket sørøst VTS/Los Horten 
Kystverket 
Horten skipsreparasjoner 
Nasjonale festningsverk 
Forsvarsbygg 
Politiet 
Horten kommune. Ren Indre Havn 
Horten kommune, planavdelingen 
Indre havneby AS 
Apnes Velforening 
Kongsberggruppen 
Oslofjordens friluftsråd 
Fylkesmannen i Vestfold 
KNM Narvik 
Horten vannscooterutleie 
Horten båtsenter 
Trond Schmidt 
VIBR 
Naturvernforbundet Horten 
Skjærgårdstjenesten Vestfold 
DNT Horten v/kajakkgruppa 
Seilforeningen Julaften af Indre Havn anno 1988 
Moss Havn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


