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HØYRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK 
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UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 

143/13 Formannskapet 24.06.2013 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.06.2013: 
  
Handsaming: 

 
Innstillinga fra rådmannen blei samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak: 

 
Hægebostad kommune har innspill til høringen jf utredningen under i 
saksutredningen. 
 
 
 
 

Rådmannen si innstilling: 
Hægebostad kommune har innspill til høringen jf utredningen under i 
saksutredningen. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 
Dokumenter i sak: 
Nr Type Dato Dokument tittel Avsendar/mottakar 
1 I 30.05.2013 Høyring - forslag om endringer i 

forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag samt 
forsøksordning med etablering av 
snøscooterløyper 

Det kgl. 
Miljøverndepartement 

2 S 13.06.2013 Høyring - forslag om endringer i 
forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag samt 
forsøksordning med etablering av 
snøscooterløyper 

 

3 S 13.06.2013 Søknad om å delta i 
forsøksordningen 2014-2018 med 

 



  

etablering av snøscooterløyper - 
Hægebostad kommune 

 
Miljøverndepartementet har i brev av 30.05.2013 sendt på høring forslag til 
endringer i regelverket for motorferdsel i utmark. I brevet skriver departementet 
følgende: 
 
«Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 
forbruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988. Forslagene 
gjelder åpning for etablering av tilførselsløyper til løypenett i naboland samt utvidet 
adgang til etablering av tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter i Nord-Troms og 
Finnmarktil det åpne løypenettet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer. 
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om 
forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på 
lista.» 
 
 
Vedlegg/øvrige dokumenter:                                       
1 Søknad om å delta i forsøksordningen 2014-2018 med 

etablering av snøscooterløyper - Hægebostad kommune 
 
Vurdering: 
Det er gledelig at det nå åpnes for at det kan etableres løyper for rekreasjonskjøring 
med snøscooter. Den foreslåtte forskriften som skal regulerer dette tar høyde for at 
det kjøres gode lokale prosesser for å begrense konflikter og finne tilpasninger 
lokalt.  
 
Kommunen vil likevel påpeke at det er ønskelig at dette er en permanent endring og 
ikke bare en forsøksordning forbeholdt 40 kommuner etter søknad. 
 
Til øvrige endringer som høres er kommunen også positiv til at det tas inn en ny 
bestemmelse § 3j som gjør at motorferdsel i forbindelse med ettersøk i kommunal 
regi kan foregå med hjemmel direkte i forskriften   
 
En har ikke øvrige merknader til endringene som departementet foreslår. 
 
 


