
 HURUM KOMMUNE 

Kultur og idrett 

 

Hurum kommune    Behandles av: Kultur og idrett 

Nordre Sætrevei 1    Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, 1. etg. Bankbygget, Sætre 

3475 Sætre    Postadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre 

Tlf:    32 79 71 00  /  Faks:  32 79 71 01    Telefon: 32 79 71 00/   Faks:   32 79 71 01 

  E-post adresse postmottak@hurum.kommune.no 

   

Org.nr.: 964963193  Bankgiro: 8101 24 77570 

 

                   
Det kongelige klima- og 

miljødepartement 

     

      

Pb 8013 Dep      

0030  Oslo    

    

Saksbeh: Dir.tlf.:         Vår ref:      Arkivkode: Vår dato:      
Hilde Nygaard Ihle 32 27 81 08 2014/1449  K01 17.9.2014 

 

Høringssvar: bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag 

til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 
 

Vi viser til høring sendt ut 10.7.14, med frist 19.9.14. 

 

Hurum kommune takker for muligheten til å gi høringssvar i ovenstående sak. Kommunens 

oppvekstutvalg behandlet høringssvaret i sitt møte 16.9.14 og har bedt administrasjonen 

sende dette. 

 

Hurum kommune er glad for at regjeringen ønsker å gi kommunene større ansvar og råderett 

i eget lokalmiljø. De foreslåtte endringer i lov og forskrift vil møte en slik målsetting, 

samtidig som virkningene dette kan få for friluftsliv, naturmangfold, hytteområder, 

kulturminner og kulturmiljø ivaretas 

 

Hurum kommune opplever ikke den forventede økte administrative kostnaden som utilbørlig. 

Dette er planarbeid som kan prioriteres inn dersom det er politisk ønskelig.  

 

Hurum kommune imøtekommer oppsyn og kontroll av ordningen i regi av Statens 

naturoppsyn og politiet, og mener det er viktig at ordningene det tilrettelegges for må skje 

innenfor de rammer fremtidig forskrift tillater.  

 

Hurum kommune støtter departementets forslag til lov og forskriftsendring slik de 

fremkommer i høringsnotatet. 

 

Med hilsen  

 

 

 

Anne-Berit Sørlie 

 

virksomhetsleder Hilde Nygaard Ihle 

 saksbehandler 
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