
 

 

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Oslo kommune, Oslo, sjøkart nr. 452 

Hjemmel: Fastsatt av Oslo Havnestyre XX med hjemmel i vedtekter for Oslo Havn KF § 9 fastsatt av Oslo bystyre 8. mai 

2012 og lov 21. juni 2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) § 9 

 

§ 1. Formål 

Forskriften gir regler om bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv 

og sikker havnevirksomhet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder i kommunens sjøområde i Oslo kommune, jfr. havne- og 

farvannsloven § 3 første ledd bokstav f. 

 

§ 3 Krav om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy som skal anløpe 

Oslo havn 

Oslo Havn KF kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er 

nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

 

§ 4 Forbud mot snøtømming i sjø 

Det er forbudt å tømme snø i Oslo kommunes sjøområde uten tillatelse fra Oslo Havn 

KF. 

 

§ 5 Krav om tillatelse til å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Oslo Havn KF: 

Kongen marina (N 59⁰ 54,6’ Ø 010⁰42,4’) til  

Skurvegrunnen lysbøye (N 59⁰ 53,97’ Ø 010⁰ 42,08’) over  

Kavringsanden (N 59⁰ 54,21’ Ø 010⁰ 43,32’) til kaien på  

Hovedøyas nordside (N 59⁰ 53,94’ Ø 010⁰ 43,84’), fra  

Sandtangen lykt (N 59⁰ 53,7’ Ø 010⁰ 44,55’) til  

Bleikøya lykt (N 59⁰ 53,48’ Ø 010⁰ 44,59’), fra overettmerkene på  

Bleikøyas syd østlige side (N 59⁰ 53,37’ Ø 010⁰ 44,6’) til  

Sjursøyas sydvestlige punkt (N 59⁰ 53,16’ Ø 010⁰ 44,73’) og til  

Raudskjær (N 59⁰ 52,42’ Ø 010⁰ 45,21’), videre til 

Ormsund (N 59⁰ 52,8’ Ø 010⁰ 45,8’)  

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 Oslo Havnevakt om 

dykkingen.  

 

 

§ 6 Luftfartøy 

Luftfartøy kan bare lande og starte i området syd for breddegrad N 59o 52’. Start og 

landing i Oslo kommunes sjøområde ellers krever tillatelse fra Oslo Havn KF i hvert enkelt 

tilfelle.  

 

§ 7 Reaksjonsmidler og straff 
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 Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, 

gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven så langt de passer. 

 

 Ved vesentlig overtredelse kan Oslo Havn KF ilegge forelegg etter havne- og 

farvannsloven kapittel 7. 

 

§ 8 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021. 
 

 

 

 


