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Deres ref: 14/523 
 
Det vises til Klima- og miljødepartementets høringsbrev 10.7.2014, jf e-post 10.7.2014 17:23 
 
Kvæfjord formannskap er under F-sak 66/14 i møte 8.9.2014 forelagt høringsforslaget om endringer i 
motorferdselloven og tilhørende forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc 
 
Administrasjonssjefens innstilling: 

1. Kvæfjord formannskap er forelagt Klima- og miljødepartementets høringsforslag om lovendring 
som åpner for bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. 

2. Formannskapet finner at forslaget har flere uheldige sider, både hva gjelder klima- og 
miljømessige aspekter medregnet naturmangfold og friluftsliv, folkehelseperspektivet og 
håndhevingen av en antatt mer liberal praksis. Formannskapet etterspør derfor en klargjøring av 
hvilke positive konsekvenser som lovendringen er ment å gi, herunder en klargjøring av hva som 
skal anses som ”fornøyelseskjøring”. 

3. Formannskapet anbefaler at et utføres en kunnskapsinnhenting og vurdering av 
folkehelsekonsekvensene av lovforslaget før det tas endelig standpunkt til lovendringen. 

4. Formannskapet finner at forslaget innebærer utvidede administrative krav til kommunene, både 
hva gjelder den generelle samfunnsplanleggingen og den konkrete opparbeidelse og sikring av 
snøscooterløypene, uten at det tas høyde for å kompensere kommunesektoren for merarbeidet 
og de økte kostnadene dette vil medføre. 

5. Formannskapet anbefaler på dette grunnlag at gjeldende lovgivning på området foreløpig bør 
videreføres i uendret form.     

 
Representantene Ola A. Danielsen (FrP), Karin Eriksen (Sp) og Johan Helge Elde (H) fremmet slikt felles 
forslag: 

1. Kvæfjord formannskap er forelagt Klima- og miljødepartementets høringsforslag om lovendring 
som åpner for bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. 

2. Formannskapet er positiv til alle lovendringer som vil kunne styrke lokaldemokratiet og råderett i 
egen kommune. 

3. Formannskapet er på den andre siden kritisk til lovendringer som påfører kommunen flere 
oppgaver og økte kostnader uten at det kompenseres for dette gjennom økte bevilgninger. 

4. Formannskapet er positiv til lovforslaget med tanke på styrking av lokaldemokratiet, men vil 
påpeke at det fordres økte budsjettrammer til kommunene på lik linje med Statens naturoppsyn 
og politiet. 

 
Ved votering ble deretter 3 stemmer avgitt for fellesforslaget fra FrP, Sp og H og 4 stemmer ble avgitt for 
forslaget til administrasjonssjefen. Kvæfjord kommune høringsuttalelse er dermed sålydende: 
 



1. Kvæfjord formannskap er forelagt Klima- og miljødepartementets høringsforslag om lovendring 
som åpner for bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. 

2. Formannskapet finner at forslaget har flere uheldige sider, både hva gjelder klima- og 
miljømessige aspekter medregnet naturmangfold og friluftsliv, folkehelseperspektivet og 
håndhevingen av en antatt mer liberal praksis. Formannskapet etterspør derfor en klargjøring av 
hvilke positive konsekvenser som lovendringen er ment å gi, herunder en klargjøring av hva som 
skal anses som ”fornøyelseskjøring”. 

3. Formannskapet anbefaler at et utføres en kunnskapsinnhenting og vurdering av 
folkehelsekonsekvensene av lovforslaget før det tas endelig standpunkt til lovendringen. 

4. Formannskapet finner at forslaget innebærer utvidede administrative krav til kommunene, både 
hva gjelder den generelle samfunnsplanleggingen og den konkrete opparbeidelse og sikring av 
snøscooterløypene, uten at det tas høyde for å kompensere kommunesektoren for merarbeidet 
og de økte kostnadene dette vil medføre. 

5. Formannskapet anbefaler på dette grunnlag at gjeldende lovgivning på området foreløpig bør 
videreføres i uendret form.     
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