
FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNE, 
(TELEMARK), SJØKART NR 5, 473 OG 474 

Forskrift fastsatt av Grenland havnestyre (dato) med hjemmel i (evt delegasjonsbestemmelse) 
fastsatt av Skien, Porsgrunn og Bamble kommune (dato), samt i forskrift av 15. desember 2009 nr. 
1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 
nr. 19 om havner og farvann § 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i 
medhold av forannevnte forskrift § 4første ledd. 

§ 1.1 (generelle fartsbegrensninger) 

I tidsrommet 1. mai–31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i kommunenes sjøområder 
innenfor 100 meter fra land, holmer, øyer og skjær som er synlig i overflaten. 

30 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i alt innaskjærs farvann i Skien, Porsgrunn og Bamble 
kommunes sjøområder ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og skjær mot 
åpent hav som er synlige over vannflaten. 

§ 1.2 ( fartsbegrensninger spesielle områder) 

5 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann: 
a) Langesundet i Bamble kommune innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 1. 58°59’36,145N 9°45’03,249’‘Ø og 58°59’36,810N 9°45’19,092’‘Ø og 
 2. 59°00’50,426N 9°44’55,688’‘Ø og 59°00’47,189N 9°45’02,498’’Ø 
 
b) Havsund i Bamble  kommune innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene 
 1. 58°56’25,485N 9°36’50,080’‘Ø og 58°56’34,017N 9°37’03,508’‘Ø og 
 2. 58°56’13,307N 9°37’17,418’‘Ø og 58°56’16,087N 9°37’23,451’’Ø 
  
c) Vågøyfjorden/Valle i Bamble kommune innenfor en rett linje trukket mellom posisjonene 

58°55’43,783N 9°33’00,500’‘Ø og 58°55’38,011N 9°34’15,024’’Ø 
 
d) Brevik i Porsgrunn kommune innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene: 
 1. 59°03’06,529N 9°41’55,713’‘Ø og 59°03’06,504N 9°42’03,994’‘Ø og 
 2. 59°03’18,468»N 9°42’18,038’‘Øog 59°03’11,162’‘N 9°42’29,065’‘Ø  
 
e) Gunneklevsfjorden i Porsgrunn kommune innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene: 
 1. 59°06’55,442’‘N 9°38’34,989’‘Øog 59°06’54,236’‘N 9°38’42,095’‘Øog 
 2. 59°07’58,800’‘N 9°37’43,582’‘Øog 59°08’00,965’‘N 9°37’48,245’‘Ø  

 
8 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann: 
a) Brevikstrømmen i Bamble og Porsgrunn kommune innenfor rette linjer trukket mellom 

posisjonene 
 1. 59°02’44,543’‘N 9°42’19,530’‘Ø og 59°03’02,841’‘N 9°42’20,534’‘Ø og 
 2. 59°03’15,732’‘N 9°40’30,725’‘Ø og 59°03’04,210’‘N 9°40’34,010’’Ø 
 



6 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann: 
a) Skienselva i Porsgrunn og Skien kommuner innenfor linjer trukket mellom posisjonene: 
 1. 59°07’34,446’‘N 9°36’40,120’‘Ø og 59°07’31,489’‘N 9°36’58,677’‘Ø og  

2. Skien Sluse 59°12,35’N 009°36,63’Ø 

 
3 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann: 
a) Herøyakanalen i Porsgrunn kommune innenfor rette linjer trukket mellom posisjonene: 
 1. 59°06’55,442’‘N 9°38’34,989’‘Ø og 59°06’54,236’‘N 9°38’42,095’‘Ø og 
 2. 59°07’58,800’‘N 9°37’43,582’‘Ø og 59°08’00,965’‘N 9°37’48,245’’Ø 

 
§ 2 (unntaksbestemmelse) 
Forskriften gjelder ikke for 
a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og 
ambulansefartøyer, 
b) fartøyer med lege om bord, 
c) fartøyer i sjøredningstjenesten, 
hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. 
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om 
utrykningen eller oppdraget. 
 
§ 3 (dispensasjon) 
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter 
begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at 
det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder 
badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. 
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset. 
 
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret. 
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er 
klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret. 
 
§ 4 (straffansvar) 
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med 
bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke 
rammes av strengere straffebestemmelse. 
 
§ 5 (ikrafttredelse) 
Forskriften trer i kraft … 
Fra samme tidspunkt oppheves forskriftene: 

• Forskrift om fartsbegrensninger i deler av Eidangerfjorden i Grenland Havnedistrikt, 
Porsgrunn kommune, Telemark. 

• Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Grenland havnedistrikt, sjøkart nr. 5 og 6, Bamble 
kommune, Telemark. 

• Reglement 04.03.1935 nr 3190 for Skien havnedistrikt. 
• Reglement 25.04.1935 nr 3272 for Langesund Havnedistrikt 
• Reglement 07.05.1935 nr  3273 for Brevik Havn 
• Reglement 08.01.1935 nr. 3109 for Porsgrunn Havnedistrikt 


