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Høringsuttalelse - endring av motorferdselloven med tilhørende forskrift

Saken er behandlet i formannskapet i Porsanger kommune. Det underrettes herved om at det er
fattet følgende vedtak som innspill til høringen:

Formannskapets vedtak

Porsanger kommunc ved formannskapet støtter Klima- og Miljødepartementets foreslatte
endringer i Motorferdselloven § 4a og opphevelse av § 5 tredje ledd, og endringer i forskri ft for
bruk av motorkjøretøy i utmark §§ 4a og 9, samt opphevelse av § 8.

Ved opphevelse av lovens § 5 tredje ledd er det etter Porsanger kommunes syn den mest
hensiktsmessige løsningen at regjmene videreføres parallelt i en omstillingsperiode. De
eksisterende forskriftene gitt av fylkesmannen vil da viderefores med hjemmel i loven § 5 tredje ledd
og forskriften § 4 inntil disse bestemmelsene oppheves. Hensikten med en slik losning vil være å
sikre tilstrekkelig hjemmel for en midlertidig videreføring av Ibrskrifter om allerede eksisterende
løyper, og det vil være en forutsetning at fylkesmannen i seksårsperioden ikke etablerer nye løyper
eller deltraseer mcd hjemmel i § 5. Nye loyper, også korte deltraseer, må etableres av kommunen
med hjemmel i de nye bestemmelsene gitt i medhold av § 4 a i loven.

Porsanger kommune mener det vil være uhensiktsmessig å utrede og kartlegge i forhold til et
løypenett som allerede er vurdert og godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. Dette vil medføre
betydelig merarbeid for kommunen, og unødvendig bruk av ressurser. Porsanger kommune
foreslår derfor at det for allerede eksisterende løyper etter lovens § 5 tredje ledd skal gjøres
unntak i forhold til ny utredning og kartlegging ved overgang til det nye regelverket.
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