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Høringssvar – forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann 
 

Vi viser til høringsbrev av 5.12.2019 fra Klima- og miljødepartementet med ref. 19/3230-12 

med tilhørende høringsnotat. 

 

Oslo politidistrikt (OPD) ble fra 1.1.2020 et større politidistrikt i forbindelse med at Røyken og 

Hurum ble en del av gamle Asker kommune. Til tross for større distrikt, er det få av de 

foreslåtte endringer som berører tjenesten i vårt distrikt. Vi har liten eller ingen erfaring 

knyttet til de problemstillinger som er inntatt i høringsnotatet. Vår tilbakemelding er derfor av 

svært begrenset karakter. 

 

Pkt. 3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i motorferdselloven § 6 

OPD har ingen innsigelser til at det åpnes for bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Vi finner de 

foreslåtte krav til vurderinger inntatt i ny § 6 annet ledd, for om det skal gis tillatelse, som 

hensiktsmessige. 

 

I høringsnotatet framkommer det at kontroll vil være utfordrende med tanke på elmotorer og 

tillatt effektgrense, og at slik kontroll nødvendiggjør måleutstyr og rutiner som naturoppsynet 

ikke har. OPD ønsker i den forbindelse og få medtatt at politiet heller ikke har slik kompetanse 

eller utstyr. 

 

Pkt. 8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd 

I OPD er bruken av elsykkel veldig utbredt. Mange var ikke klar over at disse syklene generelt 

var ulovlig å bruke i utmark. Endring av markaloven § 10 vedtatt av Stortinget i april 2019 

åpnet for at slik bruk ble lovlig. Av markalovforskriften § 2 er det som kjent, inntatt mulighet 

for kommunen å begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 

OPD deler departementets syn om at ordlyden i "Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagt vassdrag" § 2a endres slik at den samsvarer med markalovforskriften § 2. 
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