
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Lyngdal 
kommune Sjøkart nr.10 og 11 og vassdrag. 
 
§ 1. (Formål) 
 
Forskriften gir regler om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde og 
vassdrag. 
Dette for å ivareta hensynet til sikker ferdsel, forsvarlig og miljøvennlig bruk av kommunens 
sjøområde. 
 
§ 2 (Virkeområde) 
 
Forskriften gjelder for fritidsfartøy i kommunens sjøområde og vassdrag slik det fremgår av § 
3a jf. Havne- og farvannsloven § 8. 
 
§ 3 (Definisjoner) 
 

a. Fritidsfartøy: er definert som fartøy som har en større lengde på inntil 24 meter, og 
som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. Havne- og farvannsloven § 8 3.ledd. 

b. Fartøy: enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet. 
c. Kommunes sjøområde: område hvor kommunen har myndighet etter plan- og bygningsloven 

med unntak av hoved- og biled og vassdrag. 
d. Hoved- og biled: de farleder hvor ferdsel av nyttetrafikk er størst, og som er fastsatt i forskrift 

om farleder. 
e. Verneområder: områder som til enhver tid er gjeldende med hjemmel i naturmangfoldsloven 

§34 
 
§ 4 (Fartsbegrensning) 
 
I tidsrommet 1.mai til 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, 
holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Lyngdal kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i 
farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning som i hoved- og biled. 
5 knop er høyeste tillatte fart fra 01.01 – 31.12. i følgende farvann. 
 

a. Jåsund – Sjøområde som fartsbegrensning maks 5 knop gjelder for, omfatter hele Jåsund. 
Mellom Odden og Usnes har Lyngdal kommune ansvaret for forskriften. Lindesnes og 
Kristiansand og Mandal havn har ansvaret for Lindesnes side av sundet.  Forskriften for dette 
er å finne på Lindesnes kommunes hjemmeside.  
Usnes:  X – 8345, Y – 64103 
Odden:  X – 8650, Y – 64685 
Omregnet til: N 58 0ͦ4’18,23  ̎, E 7 0ͦ8’22,79  ̎ 
Og  N 58 0ͦ4’27,78  ̎, E 7 0ͦ8’58,58  ̎ 
 

 
b. Sælør – Fartsbegrensningen på maks 5 knop gjelder i havnen/vågen fra innseilingen ved 

Odden utenfor kommunebryggen. 
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Østre Seli:     N: 58 0ͦ0.497  ̎ E: 7 0ͦ0.056  ̎
Vestre Seli:   N: 58 oͦo.556  ̎ E: 7 0ͦ0.063  ̎ 

 
c. Bærøy – Fartsbegrensningen på maks 5 knop gjelder i leden mellom Bærøy og fastland på 

Bellandsiden, Nordstø 
Bærøy, Holmen øst:                         N: 58 0ͦ3.797  ̎ E: 7 0ͦ0.451  ̎
Nordstø, nord for kommunekai: N: 58 0ͦ3.930  ̎ E: 7 0ͦ0.668  ̎
Bærø, Kjeholmen   N: 58 0ͦ3.281  ̎ E: 6 5ͦ9.775  ̎
Eitlandsneset    N: 58 0ͦ3.252  ̎ E: 6 5ͦ9.771  ̎
 

d. Korshamn – Korshamnsundet mellom Kreklingholmen og molo på Revøy, samt Kjøpsøy øst og 
Ulvåsodden på Revøy. 
Kreklingholmen:   N: 58 0ͦ1.444  ̎  E: 6 5ͦ9.941  ̎
Molo på Revøy, båthavna N: 58 0ͦ1.500  ̎  E: 7 0ͦ0.150  ̎
Kjøpsøy øst   N: 58 0ͦ0.873  ̎  E: 6 5ͦ9.954  ̎
Ulvåsodden, Revøy     N: 58 0ͦ0.888  ̎  E: 7 0ͦ0.183  ̎

 
Vedlagte kartskisser. 
 
 
§ 5 (Dispensasjoner) 
 
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 andre fartøyer, 
farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelser for øvrig. 
 
Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. 
 
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverket er klageinstans. 
 
§ 6 (Ikrafttredelse) 
 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
 
 


