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Horingsuttalelse - forslag til endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Innledning.
Det vises til høringsbrev datert 30. mai 2013 fra Miljøverndepartementet med forslag til
endringer i forskrift om motorferdsel. Tynset kommune avgir med dette sin høringsuttalelse.

Tynset kommune finner det betenkelig at høringsforslaget som fremmes på flere punkter
avviker fra den ordningen regjeringen varslet i mars. Endringene innebærer mindre lokal
forvaltning enn det som ble forespeilet. Videre mener Tynset kommune at man ikke finner det
nødvendig med en ny forsøksordning for fire nye år som innebærer en fortsatt
forskjellsbehandling av kommuner med og uten myndighet til å regulere snøskuterferdsel
fastlagte skuterleder.

1. Forsoksordning med etablering av sneskuterlayper:
Rådmannen er positiv til at det i forslaget åpnes opp for etablering av løyper for kjøring med
snøskuter. At man legger det inn i behandling etter plan- og bygningsloven sikrer en helhetlig
vurdering, og man vil på den måten finne fram til det området/de områdene i kommunen som
er best egnet for anlegging av løypetraseer. Gjennom en planprosess vil man også få en
helhetlig vurdering av konsekvensene for ulike aspekter med denne type ferdsel.

Etablering av sneskuterleder vil kunne gi et bedre tilbud til bevegelseshemmede og eldre som
ønsker å komme seg ut i naturen, sjøl om det allerede i dagens forskrift er åpnet opp for en
mindre streng behandling av funksjonshemmede sjøl der formålet er ren turkjøring.

Forskrifta tilforsøksordninga:
Forslaget til forskrift inneholder imidlertid mange restriksjoner, og det legges opp til en svært
møysommelig prosess før kommunene vil kunne få godkjent sine snøskuterleder. Dette kan
medføre at forsøkskommunene knapt vil få på plass godkjente leder før forsøksperioden er
over, og dermed få liten tid/lite grunnlag for å evaluere bruken av disse.

Det forskriftsfestes at man skal utrede konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv, bolig- og
hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Det er restriksjoner for hvor løyper kan etableres,
og det skal blant annet tas hensyn til støy og ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og
hytteområder, og kulturminner og kulturmiljø. I tillegg til disse restriksjonene skal skuter-
løypene ikke legges i vemeområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder,
være til skade eller ulempe for reindrifta eller kreve terrenginngrep. Videre skal ikke løypene
legges i skredutsatte områder eller bratt terreng, og inngrepsfrie områder bør unngås.

Kommunen skal også sette vilkår for tidsrom for bruker av løypene med tanke på når på
dagen, ukedager, helg, høytider og når på året.

Rådmannen mener det er positivt at løypene ikke skal legges til verneområder, sjøl om dette
innebærer at deler av Tynset kommune ikke vil kunne åpnes for ferdsel. I tillegg til
verneområder, har både Forollhogna og Knutshø villreinområder status som nasjonale
villreinområder.



2. Forskriftsendringene (dagens motorferdselforskrift):

4 a - Til ørselslo e til naboland vil kun gjelde grensekommunene og har som
formål å koble seg inn på løyper i nabolandet.

Det er ikke kommunene, men staten ved fylkesmannen som i høringsforslaget gis myndighet
til å etablere tilførselsløyper. Dette er ikke i tråd med tidligere signaler om at
grensekommunene ville få denne myndigheten.

€4 fierde ledd —kommunen kan etter søknad gi tillatelse til å bruke snøskuter for
å frakte kunder mellom reiselivsbedrift og løyper lagt etter bestemmelsene i første
ledd. (Dette gjelder kun i Finnmark og Nord-Troms fylker.)

Endringen støttes, men det er ikke helt enkelt å uttale seg om punktet siden mange forhold cr
uavklart. Høringsforslaget sier ikke noe om hvordan en slik ordning er tenkt utformet.
Avstandskravet som er lagt inn er for rigid og vil kunne gi uheldige følger i form av dårligere
løsninger.

3 ' - Sok etter skadet vilt i kommunal regi vil tas inn som et eget punkt i
forskrifien. Dette med hensyn til dyrevelferd.

Rådmannen mener at det er riktig at dette kun gjelder ettersøk i offentlig regi og dermed ikke
til ettersøk utført av det lokale jaktlaget under ordinær jakt. § 3 i forskriften omhandler kun
bruk av snøskuter på snødekt mark, og det er dermed ikke åpnet opp for dette på barmark.
Dette lovforslaget vil være svært nyttig for det kommunale fallviltmannskapet i forhold til
ettersøk av påkjørt vilt langs vei og jernbane, og særlig på strekninger med dårlig veidekning.

5d o heves utrnarksncerin or astboende gjøres med bakgrunn i den nye §
5a som ble tatt inn i forskriften i 2009. Det er stor overlapp mellom disse to
bestemmelsene, men 5a gjelder også for bannark. Etter § 5a krever man
registrering i enhetsregisteret og forlengelse utover to år er betinget av momsplikt.
§ 5d gjelder i cnkelte tilfeller persontransport (frakt av gjester), mens 5a kun
omfatter frakt av transport av materiell og utstyr. For persontransport vil man da
vurdere dette etter § 6 i forskriften.

Det framgår av heringen at d§§ 5a og 5d overlapper i svært stor grad, men at § 5a ikke
omfatter persontransport. En eventuell persontransport vil da måtte behandles etter § 6 i
forskriften. Denne krever politisk behandling og vurderes strengere. § 5a gjelder også for
transport på barmark, men det presiseres her at det kun gjelder frakt av materiell og utstyr.
Det betyr at man vil kunne behandle kjøring i næringssammenheng på barmark uten politisk
behandling. Det cr også strengere krav til at man skal være registrert i enhetsregisteret i § 5a.
Endringen innebærer faktisk en innskjerping av forskriften, og persontransport må i stor grad
henvises til leiekjøring der dette finnes. Rådmannen savner en nærmere forklaring på hvordan
man skal håndtere søknader etter § 5a på bannark sammenlignet med § 6 på barmark. Etter en
samlet vurdering mener rådmannen at § 5 d ikke bør oppheves eller at samme ordlyd bør
legges som eget punkt under § 5a.



• 7 tred.e o erde ledd: kommunens vcdtak etter §§ 4 fjerde ledd, 5, § 5a og § 6
kan påklages til Fylkesmannen. Kommunen skal rapportere vedtak etter
overnevnte paragrafer.

Rådmannen har ingen kommentarer til § 7 tredje og fjerde ledd.

Næringskjoring
Regjeringen ønsker å utvide adgangen til næringskjøring gjennom å åpne for fornøyelses-
kjøring som del av utmarksnæring. Dette er i høringsnotatet beskrevet som snøskutersafari
etter løype, og høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på hvordan en slik
ordning kan utformes.

Rådmannen vurderer det som positivt at det legges til rette for utvidet adgang til
næringskjøring. Mange kommuncr i Norgc har stor utmarksressurser som i større grad bør
kunne utnyttes i næringssammenheng. For mange turister vil «snøskutersafari» i utmark
representere en opplevelse av stor verdi. Når det først åpnes for slik virksomhet er det
imidlertid viktig at det ikke settes for storc begrensninger og restriksjoner knytta til etablering
av løyper og gjennomføring av virksomheten.

Annet
Behandling av motorferdselsaker tar myc ressurser og mange av søknadene skal opp til
politisk behandling. Det er per i dag ikke mulighet for å ta behandlingsgebyrer for denne type
saker. Rådmannen vil benytte denne anledningen til å foreslå at man tar inn i forskriften at
den enkelte kommune kan etablere et behandlingsgebyr for saker etter motorferdselloven og
tilhørende forskrifter.

Høringsfristen er satt til 3 uker. Dette er altfor kort tid for heringsinstansene til å få gitt en
gjennornarbeidet og god heringsuttalelse.

Tynset, 20. juni 2013


