
Forskrift om endring av forskrift 10. februar 2021 nr. 523 om bruk av 
sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann 
(sjøtrafikkforskriften)  
 
Hjemmel: Fastsatt av Kystverket xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om 
havner og farvann § 7, jf. delegering av 26.03.2021 nr. 1180.   
 
 
 

I. 
 

I forskrift 10. februar 2021 nr. 523 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk 
av bestemte farvann gjøres følgende endringer:  
 
 
I § 14 gjøres følgende endring:   
 
Ordet «trafikkfelt» skal erstattes med «trafikkseparasjonssystem».  
 
 
§ 86 får nytt andre ledd:  
 

Første ledd gjelder ikke ved passering av fartøy med lengde mindre enn 50 meter når 
sjøtrafikksentralen har gitt tillatelse til slik passering. 
 
 

Tittelen til § 99 skal endres til:  

§ 99. (forbud mot bruk av farvann på strekningen Plentinggrunnen– Stavanger havn) 

 

Tittelen til § 105 skal endres til:  

§ 105. (forbud mot passering i Vågholmsundet og Storholmsundet) 

 

§ 113 (endret) skal lyde:  

§ 113. (forbud mot bruk av farvann på strekningen Sandsfjorden–Saudafjorden til Sauda) 

 Fartøy med større lengde enn 200 meter skal ikke bruke farvannet nord for 
Kviteholmen lykt.  

Fartøy med større lengde enn 180 meter skal bruke taubåt når de bruker farvannet nord 
for Kviteholmen lykt. 
 
 
§ 115 får et nytt andre ledd som skal lyde:  
 

Første ledd gjelder ikke ved passering av fartøy med lengde mindre enn 50 meter når 
sjøtrafikksentralen har gitt tillatelse til slik passering. 
 
Dagens § 115 andre ledd blir nytt §115 tredje ledd.  



I § 130 oppheves andre ledd.  

 
§ 144 (endret) skal lyde:  
 
§ 144. (forbud mot passering i Skatestraumen) 
 

Fartøy med større lengde enn 80 meter skal ikke passere andre fartøy i farvannet 
mellom Hornelsneset lanterne i øst og Kalvholmen lykt i vest.  

Fartøy skal ikke passere andre fartøy i farvannet mellom Kalveholmen lykt i øst og 
Mjåholmen lanterne i vest. 

Første og andre ledd gjelder ikke passering av fartøy med lengde mindre enn 50 
meter når sjøtrafikksentralen har gitt tillatelse til slik passering. 

 
 

 
II.  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.


