
FORSLAG TIL FORSKRIFT, UTVALG FOR SAMFUNNSTJENESTER 30.09.21.  

Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, Asker 
kommune, Viken   

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre DATO med hjemmel i lov 21. juni 2019 
nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 8.  

 

Kapittel 1. Fellesbestemmelser   
 
 
§ 1-1. Virkeområde  
 
Forskriften gjelder for fritidsfartøy som ferdes i Asker kommunes sjøområde med 
unntak av hoved- og biled.  
 
 
§ 1-2. Definisjoner  
 
I denne forskriften menes med:   
 

a) kommunens sjøområde: område hvor kommunen har planmyndighet etter 
plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled  

b) farvann: områder der fartøy kan ferdes  
c) fartøy: enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom 

vannet  
d) fritidsfartøy: fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke 

brukes i næringsvirksomhet.  
 
 
§ 1-3. Havneforvaltningen  
 
Myndighet etter forskriften er tillagt Asker kommunes havneforvaltning.  
 
 
§ 1-4. Dispensasjon    
 
Havneforvaltningen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forskriften.  
 
 
§ 1-5. Reaksjonsmidler og straff  
 
Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, 
gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven.  

Overtredelse av forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, kan 
straffes, jf. havne- og farvannsloven § 51.  

 



Kapittel 2. Bestemmelser om fartsgrenser for fritidsfartøy  

 

§ 2-1. Fartsgrenser  

 

25 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann, med mindre annet følger av § 2-1 
andre eller tredje ledd:  

Innenfor en linje trukket fra krysningspunktet mellom kommunegrensen og en rett 
linje trukket mellom den sorte staken syd av Lilleåstangen til nordøstre pynt av 
Hareholmen til østligste pynt av Høyerholmen, nordøstligste pynt av Rødskjærene, 
sørvestre pynt av Søndre Rødskjær, sørøstre pynt av Søndre Bjerkeøskjær, 
nordøstre pynt av Elnestangen, derfra rettvisende syd til Geitungholmen.  

 

7 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:  

I Svelvikstrømmen innenfor et sjøområde avgrenset i nord av en rett linje trukket 
090° fra Blindskjær lykt og i syd av en rett linje øst-vest gjennom Svelvikrenna 
Søndre lykt.  

 

5 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:  

- Innenfor en avstand av 150 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er 
synlige over vannflaten.  

- Innenfor en avstand av 150 meter fra varige konstruksjoner og anlegg, som for 
eksempel kaier, brygger og anlegg for akvakultur. Sjømerker regnes ikke som 
varige konstruksjoner.  

- Slependrenna fra Bærums grense til og med Hestsund, Vestre Halsbukt og 
Breivika inkludert.  

- Østre Halsbukt innenfor det smaleste i åpningen.  
- Vendelsund, fra en linje trukket mellom Nordre Brygge, Brønnøya, og Østre 

Brygge, og Søndre Brygge, Nesøya.  
- Langårasundet (Middagsbukten) fra en linje trukket fra Brønnøyas sydøstligste 

nes til Langåras nordspiss, til en linje mellom Langåras sydvestre spiss og øya 
Spannlokket.  

- I Leangbukta innenfor en rett linje fra ytre punkt på Odden til ytre punkt på 
Konglungøya.  

- I Nærsnesbukta innenfor en rett linje fra nordligste punkt på Morbergholmen til 
jernstake nord for Nærsnestangen.  

- I Sætrepollen, inne i hele området.  
- I Sandspollen, inne i hele området.  

 

 



 

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser  
 
 
§ 3-1. Ikrafttredelse  
 

Forskriften trer i kraft 01.01.2022.  

 

Tidligere forskrifter:  

1. Forskrift 15. mai 1968 nr. 3619 om fartsbegrensning for maskindrevne 
fartøyer som ferdes mellom øyer og langs land innenfor Asker kommunes 
grenser, Akershus.  

2. Forskrift 19. juni 2006 nr. 654 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 
402, Røyken kommune, Buskerud.  

3. Forskrift 27. juli 1998 nr. 782 om fartsbegrensning i sjøen i Oslofjorden og 
Drammensfjorden, sjøkart nr. 3 og 4, Hurum kommune, Buskerud.  

4. Forskrift 01. november 1991 nr. 696 om fartsbegrensning i Drammen og 
Svelvik havnedisktrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum 
kommuner, Vestfold og Buskerud.  

 

Er fra samme tidspunkt opphevet gjennom:  

1. Forskrift 25. november 1999 nr. 1234 om opphevelse av forskrifter om lokal 
fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, 
Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. 

2. Forskrift 19. april 2021 nr. 1214 om fartsgrenser på sjøen. 


