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Høringsuttalelse til ny Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune 

   

Vi viser til brev datert 08.04.2016, sendt til Oslo Seilforening, om høring av ny Forskrift om bruk av 

og orden i havner og farvann for Oslo kommune. På vegne av alle idrettslag i Oslo ønsker  

Oslo Idrettskrets å levere en høringsuttalelse. 

 

I forslaget heter det følgende: 

 

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke 

Det kreves tillatelse for dykking i Oslo indre havn. Indre havn er det området som ligger innenfor en 

linje trukket fra Skurvegrunnen lysbøye (N 59°53,97’ Ø 010°42,08’) over Kavringsanden (N 59°54,21’  

Ø 010°43,32’) til kaien på Hovedøyas nordside (N 59°53,94’ Ø 010°43,84’), fra Sandtangen lykt  

(N 59°53,7’ Ø 010°44,55’) til Bleikøya lykt (N 59°53,48’ Ø 010°44,59’), fra overettmerkene på 

Bleikøyas syd østlige side (N 59°53,37’ Ø 010°44,6’) til Sjursøyas sydvestlige punkt (N 59°53,16’  

Ø 010°44,73’) og til Raudskjær (N 59°52,42’ Ø 010°45,21’), fra Kjerringskjær (N 59°51,94’  

Ø 010°45,83’) til rett syd for Seterstrand ( N 59°51,85’ Ø 010°46,95’). 

 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I 

slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen ved Oslo Havn KF om dykkingen. 

 

og 

 

§ 10. Andre reguleringer 

a) Vannsport 

Det er forbudt å drive vannsportsaktiviteter (herunder bruk av vannskuter, vannski, seilbrett, 

kiting, paragliding, SUP-brett o.l.) i indre havn sant i hoved- og bileder. Indre havn er det 

området som er beskrevet ovenfor under § 6. 

 

 

Vi kan ikke se at forslaget til ny Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune 

tar innover seg de politiske føringene som ble vedtatt i den nye kommuneplanen og i Fjordbyplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel (side 33) heter det følgende: 
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Satsing 4 – Det skal være god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

[…] 

Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden, øyene og langs sjøfronten er viktig for byens innbyggere. Med 

en voksende befolkning må tilgangen til fjorden videreutvikles og tilpasses ulike brukergrupper. Fjorden 

skal være et attraktivt aktivitetsområde med variert bruk. 

 

Og i Fjordbyplanens kapittel 2 – Prinsipper for helheten i Fjordbyen (side 7) heter det følgende: 

Fjordbyen skal vitalisere, skape stolthet og tilhørighet, samt sikre allmennheten tilgang til 

«herlighetsverdiene» ved vannet. Samtidig skal Fjordbyen være åpen for framtidige livsstiler og det 

uventede. For å lykkes må det skapes en bred forståelse av Fjordbyen som et byutviklingsprosjekt med 

et boligtilbud og andre aktiviteter egnet for alle befolkningsgrupper. Fjordbyen må få et helhetsgrep 

som sikrer økt livskvalitet for flest mulig av byens og regionens beboere. Langsiktig samfunnsmessig 

lønnsomhet skal prioriteres. 

 

Oslo Idrettskrets har forståelse for at vannsportaktiviteter ikke skal utøves i skipsledene og ved 

kaianleggene som betjener næringstrafikk. Likevel mener vi det bør være mulig å finne plass til 

fjordens «myke trafikanter» innenfor det området som er definert som indre havn. Vi opplever at 

reglene, slik de er foreslått, tar utgangspunkt i næringstrafikken og utelukker all annen bruk. 

 

I tillegg opplever vi at det er knyttet stor usikkerhet til hvilke aktiviteter paragrafen faktisk dekker. 

§10 lister opp en rekke aktiviteter, men formuleringen åpner for at listen ikke er uttømmende og den 

åpner for en meget romslig tolkning. 

 

Oslo Idrettskrets er først og fremst bekymret for hvilke konsekvenser forskriften vil ha for barn og 

unges mulighet til å lære og ferdes på fjorden. Deler av områdene i indre havn benyttes som 

læringsarena for ikke-motorisert, organisert idrettsaktiviteter – blant annet for idretter som seiling, 

roing og padling. Samtidig er vi også bekymret for vilkårene til ikke-motoriserte, uorganiserte 

idrettsaktiviteter som også kan defineres som rekreasjonsaktivitet/friluftsliv. 

 

Oslo Idrettskrets ber derfor om at §10 presiseres og at det geografiske området som berøres av §10 

blir begrenset til det absolutt mest nødvendige. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

Oslo Idrettskrets  

 

 

Magne Brekke       Kjetil Moberget  

generalsekretær       anleggsrådgiver 


