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Høringsuttalelse på forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift 

for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

 

Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 
 

 

 

28.08.2014 BYSTYRET 

 

 

 

 

BYST-071/14 VEDTAK: 

 

Narvik kommune er positive til at det åpnes opp for adgang til å etablere snøscooterløyper for 

fornøyelseskjøring.  Narvik kommune har følgende merknader til forslagene:  

 

 Narvik kommune er positive til at plan - og bygningsloven skal benyttes som verktøy.  

  Narvik kommune ber om at 5. ledd i ny § 4a « I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til…» strykes. 

Narvik kommune mener at plan og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter og 

veiledere er tilstrekkelig for å ivareta denne intensjonen. En slik formulering kan medføre økt byråkrati, 

forlengelse av planprosesser, samt økte kostnader for kommunene.  

 Narvik kommune ber om at § 4a 6. ledd  « kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over 

en eiendom før grunneier har samtykket til slik løype»  endres. Narvik kommune mener denne 

setningen må endres slik at intensjonen i setningen blir at dette kun gjelder i reguleringsplaner. Dersom 

kommunen skal innhente samtykke for dette arealformålet i arealplaner strider dette mot plan og 

bygningslovens bestemmelser og intensjoner, samt lokaldemokratiske prinsipper. Det vil også i 

arealplanlegging medføre en forskjellsbehandling mellom kommunes grunneiere, da dette kun spesifikt 

gjelder for etablering snøscooterløyper, og ikke til andre arealformål. Narvik kommune viser også her 

til at man har i forslag valgt å følge Plan og bygningslovens bestemmelser iht klageadgang.  

 Narvik kommune er positive til at det vurderes kontroll og sanksjonsmuligheter i forbindelse med  

lovforslaget.  

 Narvik kommune ber om at man i større grad tydeliggjør privates muligheter til å fremme private 
reguleringsplaner i veiledningen.  



 

 

Inger Normann 

formannskapssekretær 
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