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Innstillinga fra rådmannen blei samrøystes vedtatt.
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MØTEDATO :

18.09.2014

Hægebostad kommune
-er positiv til at det åpnes permanent for løyper for rekreasjonskjøring med
snøscooter.
-mener regelverket om motorisert ferdsel i utmark burde vært revidert i sin helhet og
at ikke bare deler av regelverket blir vurdert endret.

Forøvrig stiller kommunen seg bak USS sin høringsuttale for endring i regelverket
om motorferdsel i utmark.

Rådmannen si innstilling:
Hægebostad kommune
-er positiv til at det åpnes permanent for løyper for rekreasjonskjøring med
snøscooter.
-mener regelverket om motorisert ferdsel i utmark burde vært revidert i sin helhet og
at ikke bare deler av regelverket blir vurdert endret.

Forøvrig stiller kommunen seg bak USS sin høringsuttale for endring i regelverket
om motorferdsel i utmark.
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motorferdsel i utmark og vassdrag
og forskrift for motorkjøretøyer i
utmark og
på islagte vassdrag

17 I 10.09.2014 USS høringsuttale - motorferdsel USS
18 S 10.09.2014 Høringsuttale -bruk av snøscooter

for fornøyelseskjøring, forslag til
endringer i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag

Hægebostad kommune søkte og ble med i en forsøksordning for opprettelse av
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i 2013. Planarbeidet ble startet opp i vår.
Forsøksordningen ble imidlertid stoppet i sommer og det ble sendt ut et forslag til
permanent endring i regelverket fra miljøverndepartementet for å kunne tillate
løyper. Det er denne endringen som nå er på høring.

Vedlegg/øvrige dokumenter:
1 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring —forslag til

endringer
2 USS høringsuttale - motorferdsel

Vurdering:
USS - Utmarkskommunenes sammenslutning har kommet med en grundig
høringsuttale som ligger ved saken. Denne uttalen tar systematisk for seg
endringene i regelverket som er foreslått. USS tar for seg de forholdene vi her lokalt
er opptatt av. Det er derfor hensiktsmessig å stille seg bak USS sin uttale.

En mener i tillegg at det er viktig å presisere at hele regelverket for motorferdsel
hadde hatt behov for en større revidering. Det og bare ta ut en liten del som
løypeetablering og kjøre dette som en hastesak er uheldig.

Konklusjon:
Det er positivt at det blir etablert en permanent lovendring for å tillate opprettelse av
løyper men en mener det er behov for en gjennomgang av hele regelverket for
motorferdsel i utmark.
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