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Høring av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Oslo kommune, 

Oslo, sjøkart nr. 452 

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i 

Oslo kommune, Oslo, sjøkart nr. 452, ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne 

høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.  

Bakgrunn 

I henhold til forskrift om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 16. 

april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 5, oppheves forskrifter om orden i og bruk av farvannet 

som kommunen har gitt, fra og med 1. januar 2021. 

Dette innebærer at forskrift om bruk av orden i havner og farvann, Oslo kommune, Oslo av 29. april 

2019 nr. 550, vil oppheves 1. januar 2021. 

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Oslo kommune 

Havne- og farvannsloven § 9 angir uttømmende hva det kan gis forskrift om etter bestemmelsen. 

Forslaget til ny forskrift, er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift. Det 

innebærer at det er gitt bestemmelser om: 

Krav om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy som skal anløpe Oslo havn 

Av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet, foreslås det at Oslo Havn KF kan pålegge 

bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse.  

Dette er i stor grad en videreføring av gjeldende ordensforskrift § 4. Som følge av endringer i loven, 

er det likevel gjort mindre justeringer i forslaget. 

Forbud mot snøtømming i sjø 

Dagens ordensforskrift § 9 angir forbud mot snøtømming i Oslo kommunes sjøområde uten tillatelse 

fra kommunen. Bestemmelsen foreslås videreført, men med presisering om at tillatelse etter 

forskriften gis av Oslo Havn KF.  

Krav om tillatelse til å dykke 



Det foreslås å videreføre krav om tillatelse til å dykke innenfor et fastsatt område, indre havn, i Oslo 

kommunes sjøområde. Dette er en videreføring av dagens ordensforskrift § 6.  

Luftfartøy 

Det foreslås å videreføre krav om tillatelse til å lande og starte innenfor et fastsatt område i 

kommunens sjøområde. Dette er en videreføring av dagens ordensforskrift § 7. 

Reaksjonsmidler og straff 

Det foreslås å benytte havne- og farvannslovens bestemmelser for overtredelser av forskriften, jfr. 

havne- og farvannsloven kapittel 7. 

 

Som følge av endringer i havne- og farvannsloven, vil dagens bestemmelser knyttet til forbud mot å 

bade i Oslo kommunes sjøområde i umiddelbart nærhet av rutegående ferger og annen nyttetrafikk 

utgå. Oslo Havn KF er av den oppfatning av at dette vil kunne ivaretas på andre måter enn gjennom 

forskrift.  

Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. januar 2021. Dagens ordensforskrift vil da opphøre, jfr. 

forskrift om overgangsregler. 

Høringsfrist 

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Oslo Havn KF på e-post til 

postmottak@oslohavn.no eller pr. post til postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo. Høringsdokumentene 

vil også være tilgjengelig på våre nettsider www.oslohavn.no  

Høringsfristen settes til 1. oktober 2020.  

 

Med vennlig hilsen 

Jens Petter Christensen 
havnekaptein 

Katrine Brede Didriksen 
Beredskaps- og sikkerhetsrådgiver 

 

Vedlegg 
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