
 

 

Høringsutkast - Forskrift om lokal fartsregulering i Moss kommune 
 

Fastsatt av havnestyret i Moss Havn KF x. måned 2021 med hjemmel i vedtekter for Moss Havn KF og  
LOV-2019-06-21-70 (havne- og farvannsloven) § 8  

________________________________________________________________________________ 

Vedtatt:   x. xx 2021 

Ikrafttredelsesdato:  1. januar 2022 

Gjelder for:   Moss kommunes sjøområde 

Hjemmel:   Lov om havner og farvann (HFL) 2019-06-21 nr 70 §8 

________________________________________________________________________________ 

 
§ 1 Formål: 
Lokal fartsregulering er nødvendig i deler av kommunens farvann. Formålet med denne forskriften er 
å regulere fart spesielt der hvor øvrig regelverk ikke gir spesiell fartsregulering.  

 

§ 2 Virkeområde: 
Forskriften gjelder for fritidsfartøy. 

Forskriften gjelder i tillegg til sentral forskrift.  

Forskriften gjelder innenfor 150 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten i 
Moss kommune 

Forskriften gjelder for følgende områder 

a) Evjesund, i hele Evjesund innenfor linje pekende rett øst fra sort stake N 59° 21.562 Ø 10° 
39.502 – N 59° 21.561 Ø10° 39.648 

b) Rørvikbukta, i hele Rørvikbukta innenfor en rett linje fra Taterberget N 59° 19.146 Ø 10° 
40.744 til det sydvestligste punkt på Kråke N 59° 19.235 Ø 10° 40.533 

c) I Moss havn avgrenset i sør av en rett linje fra foten av moloen i vest i Fiskebåthavn N 59° 
25.750 Ø 10° 38.799 og sørøst til sørspissen av Moss havns sydligste kai Klakken N 59° 25.487 
Ø 10° 39.404, og avgrenset i nord av en rett linje fra Rossnestangen N 59° 26.791 Ø 10° 
39.524 og rett øst til fastlandet på andre siden N 59° 26.790 Ø 10° 40.091 

d) Kambobukta, i hele Kambobukta innenfor en rett linje fra det sørligste punkt på Stykkås N 
59° 28.580 Ø 10° 41.179 og til det nordligste punkt på pynten ved innløpet til Kambobukta N 
59° 28.467 Ø 10° 40.974 

 
§ 3 Fartsbegrensning 
5 knop er høyeste tillatte fart innenfor farvann angitt i i §2 3. avsnitt og som er listet opp i §2 4. 
avsnitt. 

 



 

 

§ 4 Dispensasjon 
Havnesjefen kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare gis etter 
begrunnet søknad. Dispensasjonen kan videre bare gis i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at 
det ikke oppstår skade, eller fare for skade, på personer, materiell eller omgivelser ved en 
dispensasjon. 

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. 

 

§ 5 Straff 
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 
lov 21. juni 2019 nr 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 52 for så vidt overtredelsen 
ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 

 

§ 6 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. 

Tidligere forskrifter: 

1. FOR 2007-02-06-132 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr 3 og 482, Moss kommune, 
Østfold 

2. FOR 1980-06-02-3597 om fartsbegrensning i Evjesund, Rygge kommune, Østfold 

3. FOR 1982-12-02-1736 om fartsbegrensning i Rørvikbukta, Rygge kommune, Østfold  

Er fra samme dato endretopphevet gjennom: 

 FOR 2021-01-19-1214 Forskrift om fartsgrenser på sjøen 

 FOR 2021-04-21-1205 Forskrift om ikraftsetting av forskrift 25. november 1999 nr 1234 om 
opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning gitt av Sjøfartsdirektoratet. 


