
 

 

 HITRA KOMMUNE 
 

 Plan, Landbruk, Miljø og Brann 
  

Postadresse: Telefon:  Bankgiro: Skattekonto: 
Hitra kommune, Postmottak 72 44 17 00  4223.59.80139 6345.06.16178 
7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no  

Delegert sak 
 
Klima- og Miljdepartementet 
 
   
 
 

 

 
 
 
Dato   Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler  
02.03.2020   2020/691-1 / K01 Ida Nesset  

 
Utvalg: Delegert fra Utvalg plan, landbruk og miljø 
Saksnr.: 107/20 D 

Høringssvar - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for 
bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

Hitra kommune viser til høringsbrev datert 5. desember 2019 med tilhørende 
høringsnotat. 
Vi ønsker med dette å sende inn følgende merknader til høringen; 
 
 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a 
endres for å kunne tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare 
tyngre beltekjøretøy som bestemmelsen åpner for i dag. 

o Hitra kommune har ingen merknader til endringsforslaget. 
 
 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 
6 endres slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med 
elmotor. 

o Hitra kommune vurderer det som positivt å bli gitt myndighet til å kunne 
behandle slike søknader. Dette blant annet fordi kommunene 
nødvendigvis vil ha kjennskap til lokale forhold som kan påvirke utfallet av 
en eventuell søknad. Herunder hensyn til fugleliv. 

 
 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 
motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy 
og – kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i 
dag. 

o Hitra kommune stiller seg positive til denne endringen, da kjøring på 
barmark er i større grad utbredt her på kysten, og at det registreres en god 
del kjøring i utmark. Det er ukjent hvorvidt dette er lovlig kjøring eller ikke, 
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men det er positivt dersom oppsynsmenn også i barmarksområder gis 
anledning til å utstede overtredelsesgebyr der dette er nødvendig. 

 
 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret 
til  
kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i 
kommunen. 

o Hitra kommune stiller seg positivt til et slikt forslag som medfører at 
søknader om dispensasjon, også etter § 6 kan delegeres fra 
kommunestyret og håndteres administrativt i kommunene. Dette vil føre til 
kortere saksbehandlingstid for søker. 
 

 
 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 
o Hitra kommune har ingen innvendinger til at eventuelle kommunale 

snøscooterløyper blir rapportert inn i en nasjonal database 
 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften 
§ 5 første ledd bokstav c presiseres i forhold til avstandskrav om leie av 
transport. 
For å tydeliggjøreskjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår 
departementet en presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at 
kommunene ikke er bundet til å måle avstanden mellom bilvei og hytte i luftlinje 
hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige traséer lengre 
enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé –altså den 
løype som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport. 

o Hitra kommune har ingen merknader til presiseringen i forskriftens § 5 
 
 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i 
forskriften § 2a annet ledd. 

o Hitra kommune stiller seg positive til at kommunens handlingsrom øker hva 
gjelder adgangen til å regulere bruk av el-sykler i utmarken etter lokale forhold. 

 
 
 
 
Dag Robert Bjørshol 
Kommunalsjef      Ida Nesset  
Elektronisk godkjent.     Saksbehandler 
 
 
 
Saken er behandlet administrativt etter fullmakt i h t delegert myndighet. Vedtaket kan påklages 
i henhold til forvaltningsloven §29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell 
klage stiles til Hitra kommune. 
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