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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING AV FORSLAG I FORSKRIFT 

FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE 

VASSDRAG SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I 

FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 

 

Kommunestyret har i møte den 20.06.2013 behandlet sak 50/13 og fattet slikt vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 
Røyrvik kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte farvann: 

 

§ 4 nytt fjerde ledd: 

Departementet foreslår å opprette tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til åpne løyper såfremt 

strekningen gjennom utmark ikke overstiger 500 meter. 

Endringsforslag: Kravet til 500 meters avstand tas ut. 

Begrunnelse: 

Dette harmonerer ikke med at kravet til at åpne løyper skal legges til korteste vei fra utgangspunktet til 

grensen der påkobling til svensk løypenett skal skje. I virkelighet vil ofte slike reiselivsbedrifter befinne 

seg mer enn 500 meter fra åpne løyper.  

 

Departementet foreslår at tillatelse til kjøring til de åpne løypene fra reiselivsbedriftene bare skal 

kunne gis for kjøring i grupper med guide. 

Endringsforslag: 

Tillatelse til kjøring fra reiselivsbedriften til de åpne løypene gjelder  for reiselivsbedriftens 

kunder. 

Begrunnelse: 

Det virker helt ulogisk at en guide skal ledsage kunden til åpen løype, så skal kunden selv kunne kjøre 

åpen løype uten guide, men må hentes av guide fra åpen løype tilbake til reiselivsbedriften. 

 

Tillatelse bør videre bare kunne gis til virksomheter som oppfyller kravene i gjeldende forskrift § 5.a. 

Det vil si at virksomheten må være registrert i enhetsregisteret, og at tillatelse ut over en prøveperiode 
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på to år bare kan gis til virksomheter som kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at 

virksomheten er momspliktig. Tillatelsen skal i såfall kunne forlenges i to år. 

Endringsforslag: 

Tekst med uthevet kursiv skrift fjernes. 

Begrunnelse:  

Dette ekskluderer små bedrifter som av en eller annen grunn kommer sent i gang med tilbudet, og som 

evt. må bruke lang tid på å opparbeide tilbudet. 

 

Til § 4 a: 

Løypene skal legges slik at grensekryssing skjer ved offentlig vei. 

Endringsforslag: 

Det skal tilstrebes å legge løypene slik at grensekryssing skjer ved offentlig vei der dette er 

praktisk mulig. 

Begrunnelse: Flere momenter kan vanskeliggjøre grensekryssing ved offentlig vei: 

 Terrengmessige forhold. 

 Grunneiers tillatelse. 

 Påkoblingsløype på svensk side. 

 

Oppheving av § 5 første ledd bokstav d. 

Gjeldende forskrift § 5: 

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 

- transport mellom bilveg og hytte, 

- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 

- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 

- transport av funksjonshemmede, 

- transport av ved, 

- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6 

 

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende. 

Endringsforslag: 

Bokstav d beholdes som den står. 

Begrunnelse: 

Innskrenking i fastboendes mulighet til å drive utmarksnæringsvirksomhet. 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Dette til Deres orientering. 

 

 

Med hilsen / Jijnjh heelsegh 

 

 

Arne Birger Pedersen 

Rådmannskonsulent 
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Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å 

klage over vedtak De har fått underretning om. 

 

Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 

  

Hvem kan De De kan klage til 

klageinstansen, men klagen skal først sendes til 

avsender av denne meldingen. 

klage til Hvis ikke dette organet endrer 

sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt 

videre til klage- 

_ instansen for avgjørelse. 

 

Frist til  Klagefristen er 3 uker fra den 

dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post- 

å klage lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 

 klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram. 

 Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn 

 til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 

 forsinkelsen. 

 

Rett til å kreve Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. 

begrunnelse Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist 

 begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 

 

Klagens innhold Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør  

 også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha  

 betydning for vurderingen av klagen. 

 Klagen må undertegnes. 

 

Utsetting av  Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang 

vedtak til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er  

 avgjort. 

 

Rett til å se  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem 

sakens til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiled- 

dokumenter ning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehand- 

og til å kreve lingen ellers. 

veiledning 

 

Kostnader ved De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 

klagesaken Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller 

 vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek- 

 ning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men nor- 

 malt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det 

 blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning 

 for sakskostnader. 

 

Klage til Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle 

Sivilombuds- saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi 

mannen Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen 

Klageinstans 

Røyrvik kommune 

Vedtak fattet av Kommunestyret  
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Dato Mottaker (navn og adresse) Klageretten gjelder 


