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Høring - Forslag til endring i forskift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag - Invitasjon til å søke om å delta i forsoksordning med etablering av
snoscooterloyper - Frist for uttaIelse 25062013

Viser til mottatt horingsbrev vedrorende MD's foreslatte endringer i forskrift for bruk av
motorkjoretoyer i utmark og pa islagte vassdrag 15. mai 1988, samt invitasjon til å delta i
forsoksordningen med etablering av snoscooterloyper.

Sor-Trondelag politidistnkt kommenterer det enkelte punkt i I loringsbrevet av 30.05.2013.

2: Bakgrunnen for forslagene til forskriftsendringer og for ny forsoksordning.

Sor-1ronde1ag politidistnkt ser behovet for okt kontroll hvis forslaget gar gjennom med
folgende begrunnelse.

Ved etablering av traseer for kjoring med snoscooter i utmark fivttes utgangspunktet for
eventuelle overtredelser til ha sin opprinnelse i utmarka. Noen velger a ta en avsfikker fra en
lovlig trase til et omrade som ikke er åpnet for kjoring med snoscooter. I motsetning til
dagens ordning der all kjoring i utg. punktet er forbudt, og ferdselen i stor grad kan
kontrolleres fra utfarts og returpunktene, feks. parkeringsplasser.

Dette vil medfore okt behov for å være tilstede i utmarka for å kontrollere ferdselen, men
også at de formelle kravene til eks. forerkort Idasse S og vognkort for snoscooterne er i
henhold til kravene i vegntrafikklovgivningen.

Apningen for a anlegge traseer vil med stor sannsvnlighet fore til at flere snoscootere blir
registrert og at forerne tar forerkort klasse 5 for a kunne nyttegjore seg de traseene som er
åpnet for rekreasjonskjoring. Dette er en positiv side av ordningen

Norsk utmark er under press i form av okt utbygging og aktivitet. Det er saledes viktig å ha
respekt for at mange tunster, som det vises til i horingsbrevet, kommer til Norge for å
oppleve urort natur uten stoy fra motorisert ferdsel.
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3. Næringskjoring

Sor-Trondelag politidistrikt er av den oppfatning at det ikke er denne delen av aktorene som
vil være potensielle lovbrvtere.

4: Forsoksordning med etablering av snoscooterloyper.

Viser til vedlagt brev sendt til Roros kommune fra Sor-Trondelag politidtsrikt 04.03.2013
pkt 4:

Kostra re istrerin .
TFå SSI3, (aatistisk sentral4yr4) sine sider,firmcgår det atRoms kommune ikke har nigliffird antall

soknader, dispensasjoner ocggitte tillatelser m.m. som omhandler motoderdsel i utmark. Dette

ranskeligøre muliffleten41-remskalk historiske data. Del ,gjor (w/i at kalitelen fillbrsokoniningen

m"nges.

Sor-Trondelag politidistrikt onsker a understreke viktigheten av ar antall behandlede
soknader, antall urstedte lovvet m.m. blir registrert i den enkelte forsokskommune, og at det
ved brudd pa vilkårene i "1.0v om forsok i offentlig forvaltning " frå konsekvenser i form
av at den aktuelle kommune blir ekskludert fra forsoket.

Registrer at dette er understreket i 4 avsnitt under pkt. 4, men med hens sning til
eksisterende forsoksordning ser vi grunn til å understreke dette.

Se vedlegg 1. Brev til Roros kommune av 04.03.2013.

Forskriftsendringene, tilforselsktyper til loypenett i Sverige.

Sor-Trondelag poliUdistrikt, som har grense mot Sverige, onsker understreke viktigheten av
at kravet om at grensepasseringer skal skje ved offentlig veg.

Sorjhondelag politidistrikt ser klart en utfordrMg la kontrollere grensa til Sverige i forhold
tal de store fjellomradene som ligger langs til Sverige. Dette vil kreve store ressurser i form
av okt kontrollaktivitet.

økonomiske og administrative konsekvenser:

For Sorjhondelag politidistrikt sin del har vi et etablert samarbeid med de andre
tilsynsetatene gjennom Regionalt oppsynsutvalg som består av Politi, Statskog, Statens
Naturoppsyn og Fjellstyrene. Pr. dags dato disponerer vi noen flytimer til overvakning av
fjellområdene for å kartlegge problemområder. Det vil bli okt behov for denne formen for
overvaking hvis forslaget går gjennom.

Siste årene har vi hatt 4-6 dagsverk brukt til utmarkskontroll. Dette ma paregnes okt i
vesentlig grad til 4-6 dagsverk pr. mnd. Med scootersesong fra 01.11 til 01.05, det vil 6
mnd scootersesong for innlandskommunene, vil det med et gjennomsnitt på 5 dagsverk pr.
mnd fore til behov for ca 30 dagsverk pr sesong som et minimum.

I tillegg vil det kreve utbytting og komplettering av snoscooterne Sor-Trondelag
politidistrikt har til disposisjon. Politidistriktet har pr. dags dato 12 snoscootere til



disposisjon. Here av disse er av eldre dato og nu påregnes utskiftet. Sor-Trondelag vil ha
behov for ca 8 nve snoscootere med tilhengere i lopet av kort tid for a kunne drke en
effektiv kontroll av ferdselen i de etablerte lovpene.

Det vil ogsa være behov for å utdanne politipersonell til lovlige snoscooterforere med
forerkort klasse S, da det er krav om dette for alle som har tatt forerkort etter 01.07.1996,
eller fodt etter 01.07.1988.

Det er verdt a understreke at det pr. dags dato kun er politiet som har lovhjernmel til a
kontrollere forerkort, fart og promille. Grensepassering og grensekrenking er det også
politiet og forsvaret som utforer tillands. I Sor-Trondelag cr det i realiteten kun politiet som
vil utfore denne tjenesten.
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POLITIET

Roros kommune

Dem .  trnranye IVela/LIC Dam
0,1.03.2013

Ang. Røros kommunes saksbehandling - Roros snøseooterklubb sin søknad om tur
for eldre og uføre 17.03.2013.

Viser til melding om delegert vedtak — fillatelse til bruk av snoscooter, sak nr: 22/13.
Transport i forbindelse med klubbens årlige tur for eldre og ufore.

Sor-Trondelag politidistrikt stiller seg kritisk til innholdet i dispensasjonen gitt av Roros
kommune til Roros snoscooterklubb i sak 22/13. Spesifikt i forhold til at der ikke er
opplysninger om antall snoscootere og kontaktperson for gruppa.

1: Generelt: 

Sor-Trondelag politidistrikt er kjenr med at Roros kommune er en av 8 kommuner som er
definert som forsoks kommune når det gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og
vassdrag, Roros kommune.ifr. FOR 2004-11-05. Forskrift om vedtekter for forsok
vedrorende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Roros kommune, Sor-
Trondelag. Eljerniet i Lov. 26 juni 1992 nr.87 om forsoki offentlig forvaltning.

§. 6 i Forskrift om vedtekter for forsok vedrorende forvaltning av motorferdsel i utmark og
vassdrag , Roros kommune, Sor-Trondelag viser at Lov 10 juni 1977 nr.82 om motorferdsel
i utmark §§ 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 ikke gjelder. Forskriften angir også hva som gjelder i
stedet for disse.

Bestemmelser til kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag Roros kommune
av 25.03.2004 og 24.11.2005 gjelder i stedet for disse.

FOR -1988-05-15-356: Forskrift for bruk av motorkjoreroyer i mmark og pa islagre
vassdrag med endringer er unntatt for Roros kommune da den er hjemlet i
motorferdselloven § 4a. Denne forskriften nevnes likevel, spes. § 5 1. ledd bokstav f. Etter
skriftlig soknad kan kommunestvret gi tillatelse til bruk av snoscooter for

§ 5.1 ledd bokstav
gruppeturer på snodekt mark
turen må være i regi av helse- og omsorgsinstirusjoner eller ideelle organisasjoner.

Sør-Trøndelag politid'strikt



tillatelse kun til bestemte turmal
langs nærmere bestemte traseer

Denne § hjemler slike turer som Roros snoscooterklubb onsker å gjennomfore, men det er
verdt å merke seg at turen ma være i regi av det som er beskrevet i pkt. 2 ovenfor. I dette
tilfellet er det Roros snoscooterklubb som er initiativtaker til turen.

Rundskriv 29.10.2009 nr: T-6/09: Om endringer i nasjonal forskrift for bruk av
motorkjoretover i utmark og islagte vassdrag pkt. 3. Til Ç 5 forste ledd, nv f (adgang til
gruppeturer etter særskilt soknad), er ogsa unntatt for Roros kommune, men nevnes likevel.
Spesielt siste setning i tredje avsnitt under dette punktet.

Ti1latelse kan Ikke is til idrettsla snoscooterklubber o li iende medlemsor anisas.oner.

2: Søknaden fra Roros snoscooterklubb forsla til utbedrin er.
I soknaden er det ikke oppgitt noen kontaktperson, dette er onskelig for politi og

redningsetater i tilfelle en hendelse skulle oppsta der det er behov for å komme i kontakt
med den som er leder/ansvarlig for turen.

For eksempel ved brå værforandringer som kan fore til sok etter gruppa, eller noen i gruppa
blir akutt svk og det er behov for kommunikasjon med gruppa fra nodetatene. Eller andre
blir meldt savnet i området de befmner seg i slik at dette onskes meldt til de sorn er i
terrenget.

Det er ikke oppgitt hvor mange snoscootere som skal benvttes under denne turen.

yed kontroll av denne gruppa er det fra kontrollmvndighetenes side onskelig med en
oversikt over antall snoscootere, med personalia pa forer og registreringsnummer pa
snoscooteren.

Nar turen starter pa dagen, dato er oppgitt, men ikke starridspunkt og forventet
tilbakekomst.

Samtvkke fra grunneiere. For at turen skal være lovlig og fvlle villkarene i Lov 10 juni
1977 nr.82 om motorferdsel i utmark § 10 og "Bestemmelser for motorferdsel i utmark og
vassdrag i Roros kommune" skal grunneiers tillatelse innhentes, foreligge. Det gjor det ikke
pa soknadstidspunktet i denne saken, etter det som fremgar av dokumentene i saken.

Dette punktet er belvst j 6 avsnitt i Delegert vedtak —rillatelse til bruk av snoscooter, sak.nr:
22/13 8.feb. 2013.

Sor-Trondelag politidistrikt mener samtvkke fra grunneiere bor foreligge for saken
behandles for a forsikre seg om ar dette kravet er oppfylt.

3: Røros kommunes vedtak.
Er lovlig jfr: § 6 i Forskrift om vedtekter for forsok vedrorende forvaltning av motorferdsel
i utmark og vassdrag, Roros kommune, Sor-Trondelag. Og "Bestemmelser til
kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag i Roros kommune pkt. 3.
Saksbehandling og dispensasjoner, 2 avsnitt som viser til Lov 14 nr. 77 1985 Plan og
bygningslov § 7.



UD
Plan og bygningsloven ble endret i 2008 til Lov 27. juni nr: 71 om plan og
byggesaksbehandling (plan og bygningslov) , denne trådte i kraft 1.7.2009. § 7 i den
foregående loven fra 1985 er flyttet til kapittel 19, Dispensasjon, i den nye loven.

Roros kommune oppfordres til a revidere " Bestemmelser til kommunedelplan for
motorferdsel i utmark og vassdrag i Roros kommune" slik at den er oppdatert i henhold til
endringer i lovverket som er anvendt i kommunedeleplanen.

Forsoket Roros kommunene er en del av hadde sin oppstart i 2000 etter en invitasjon fra
Milioverndepartementet, dette forsoket var i utg. punktet 3- arig, ble forlenget til 2005,
videre forlenget uten at det er satt noe tidspunkt for avslutning og evaluering av forsoket
etter de politiet har kunnskap om. Forsoket er pr. dags dato inne i sitt 13 år. Det er saledes
viktig at konnnunedelplaner m.m. revideres i henhold til utviklingen i lovverket.

Forsoket gjor pr. dags dato at lovverket praktiseres ulikt i deler av Sor-Norge. Dette kan
ikke Roros kommune lastes for, det er uansett viktig at loven folges i forb. med behandling
av soknader om dispensasjoner m.m. Og at dette fores i registre som kan belyse aktiviteten i
den enkelte kommune. Dette er viktige kilder med tanke pa evaluering.

Kostra re istrerin .
På SSB, (statistisk sentralbyrå) sine sider fremgår det at Roros kommune ikke har registrert
antall soknader, dispensasjoner og gitte tillatelser tn.m. som omhandler motorferdsel i
utmark. Dette vanskeliggjore muligheten til à fremskaffe historiske data. Det gjor ogsa at
lojaliteten til forsokordningen forringes.

Forslag: 

Informer Roros snoscooterklubb om hvordan dere onsker soknaden utformet, f. eks. antall
snoseootere, registreringsnummer, forere, verneutstyr som skal benyttes. Hvilke vedlegg
som onskes, f. eks. samtykke fra grunneiere.

Skjerp inn kravet til innhold i soknader om dispensasjoner i forhold til motorferdselloven.
Slik at de er kontrollerbare for kontrollmvndigheten i felt.

Med hilsenn

(ManurROtinuen

ilkrfikkt  -  Miljoknordinazor

Saksbehandler:
1\. larius Ronningen
Tlf: Ntiljo og

tratikkoordinator

Kopi til:
1:Fylkesmannen i Sor-

Trondeldag,
Nriljovernavdelingen.
2:Direktoratet for

naturforvaltning.
3:Statens nantroppsyn.
4: Lensmannen Roros.

Vedlegg

Forskrift for bruk av motorkjoretoyer i utmark og

islagte vassdrag.
Om endringer i Nasjonal forsknft for bruk av

motorkjoretoyer i utmark og vassdrag.

Forskift om forsok med motorferdsel, Roros
Restemmelser til kommunedelplan for motorferdsel i

utmark og vassdrag i Roros kommtme.
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