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Høring: bruk av snøskuter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for miljø, plan og ressurs 97/14 17.09.2014 

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2014 - sak 97/14 

 

Behandling: Nytt felles forslag fra MPR-utvalget: 

Rana kommune slutter seg til høringsuttalelse fra USS, som kommunens uttalelse i saken om bruk 

av snøskuter til fornøyelseskjøring. 

 

Votering: Nytt forslag enstemmig vedtatt (11-0) 

                 Rådmannens forslag til innstilling falt. 

 

Vedtak: 

Rana kommune slutter seg til høringsuttalelse fra USS, som kommunens uttalelse i saken om bruk 

av snøskuter til fornøyelseskjøring. 
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Rådmannens innstilling 

Det vises til høringsbrev av 10. juli 2014 med forslag til endringer i motorferdselloven med 

forskrift. Rana kommune har følgende innspill/merknader til høringen: 

 

Merknader til forslag om lovendring: 

Rana kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i motorferdselloven § 4 som vil 

hjemle endring i Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag. 

Forskriftsendringen vil åpne for å tillate bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. 

 

Rana kommune har ikke merknader til departementets vurderinger knyttet lovens § 5, tredje ledd 

og videreføring av denne i en overgangsperiode. 

 

 

Merknader til forslag om forskriftsendring: 

 

Ny § 4a, tredje ledd:  

Rana kommune mener at bestemmelser og grenser for rasting må være konkrete og fastsatt i 

forskrift og ikke overstige 10 meter fra senterlinjen for løype.  

 

Ny § 4a, femte ledd:  

For å sikre at (svært) viktige vinterfriluftslivsområder blir ivaretatt også i fremtiden, spesielt med 

tanke på fravær av motorstøy, bør det være et forskriftsfastsatt forbud mot å legge løyper i områder 

som kommunen har verdifastsatt som svært viktige vinterfriluftslivsområder. 

 

Andre problemstillinger:  

 Rana kommune ønsker ikke at en forskrift skal hjemle mulighet for private løyper som 

diskriminerer enkelte brukergrupper. Prinsippet om lik rett til friluftsliv er viktig å holde 

fast ved, også når det gjelder snøskuterløyper. 

 Spesifikke (strenge) krav til snøskuternes tekniske utforming vil minske faren for å komme 

i konflikt med lovens formålsparagraf samt bidra til å forhindre ulovlig kjøring. 

 Det er nødvendig med strenge(re) sanksjonsmuligheter mot ulovlig kjøring, særlig for å 

forhindre at den ulovlige kjøringen videreføres i tilsvarende omfang som dagens. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Så lenge det er enighet om behovet for økt oppsyn og kontroll, forutsettes det at Klima- og 

miljødepartementet og Justisdepartementet påser at en økning over deres budsjetter for å ivareta 

dette tas med i statsbudsjettet de kommende årene.   

 

Gebyr for saksbehandling etter motorferdselloven: 

Rana kommune foreslår at det i revidert lov åpnes for å gebyrfinansiere kommunenes behandling 

av søknader etter motorferdselloven etter selvkostprinsippet slik det gjøres for tiltakssaker etter 

plan- og bygningsloven. Dette vil styrke saksbehandlingskapasiteten i kommunen og trolig også 

bidra til å redusere antall søknader der sjansen for dispensasjon er liten. 

 

Kanaliseringseffekt - forskriften § 5b 

Et viktig mål med lov- og forskriftsendringen må være å kanalisere mest mulig av denne trafikken 

(kjøring for funksjonshemmede) inn i rekreasjonsløyper. På denne måten vil områder utenfor 

løypenettet blir mer skjermet mot motorisert ferdsel enn de er i dag og forutsigbarheten mhp hvor 

man kan forvente snøskutertrafikk vil øke. En slik kanalisering vil også bidra til en mer enhetlig 

forvaltningspraksis i kommunene. 

 

 

Rådmannen i Rana, 10.09.2014 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Klima- og miljødepartementet sendte 10. juli forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag på høring. Forslagene gjelder innføring av 

adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Høringsfristen er satt til 19. 

september 2014. 

 

Forslaget til endringer ligger tett opp til den forsøksordningen som ble avsluttet 19. juni i år og 

som Rana kommune skulle vært en del av. Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse 12. juni 

2014 med at omfanget av forsøket lå utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Regjeringen 

besluttet etter dette å avvikle forsøket og i stedet legge til rette for en rask prosess fram mot 

endring av lov og forskrift. Det ble samtidig besluttet at rammene for etablering av løyper i 

lovforslaget ikke skal avvike vesentlig fra de rammer som gjaldt for forsøket. 

 

Bakgrunn: 

Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 

trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste 

betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier 
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som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at 

loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. 

 

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. 

Den tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den 

unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de 

transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe. 

 

Dagens regelverk åpner altså ikke for fornøyelseskjøring. Unntaket her er kommuner i Nord-

Troms og Finnmark som har særskilte regler som angir at Fylkesmannen kan legge ut løyper etter 

forslag fra kommunestyrene. Disse løypene er åpne for allmennheten og for turoperatører/ 

snøskuterturisme. I de senere årene har ønske om etablering av snøskuterløyper for 

fornøyelseskjøring blitt fremmet av blant annet flere kommunestyrer og fylkesting. Løypene er 

ment å skulle være et tilbud til allmennheten. I tillegg er de tenkt brukt i reiselivssammenheng, da 

snøskuterturisme kan være en viktig inntektskilde enkelte steder. Blant annet har det vært fremmet 

ønsker om løyper som fører til løypenett i Sverige. 

 

 

Forslag til endring i motorferdselloven: 

Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse i motorferdselloven som gir hjemmel for å 

gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøskuterløyper. Lovbestemmelsen fastsetter 

at løypene skal angis i areal- eller reguleringsplan. Den inneholder de viktigste rammene for 

kommunenes planlegging, herunder bestemmelser om hvor løypene kan legges og hvilke hensyn 

som skal tas for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. Mer detaljerte 

regler om rammene for løypene og prosessen i kommunene foreslås gitt i forskriften. 

 

I hovedsak foreslår departementet tilsvarende begrensninger for hvor løypene kan legges som i 

forsøksordningen. Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller 

nasjonale villreinområder. I planarbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper 

for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og -miljø samt sikkerheten for 

dem som kjører og andre. Videre sies det at det er av vesentlig betydning å beholde store 

sammenhengende vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke 

inneholder et uttrykt forbud mot å legge løyper i slike områder.  Planforslaget skal utrede 

virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. 

Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal kartlegges og verdsettes og betydningen av disse 

områdene skal vurderes opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

 

Departementet foreslår at endringen tas inn som nytt annet og tredje ledd i loven § 4 a (endring i 

kursiv):  

 

§ 4 a. (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)  
Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift 

gitt av departementet. 

Departementet kan i slik forskrift gi kommuner myndighet til å etablere løyper for kjøring 

med snøscooter på vinterføre. Forskriften kan omfatte nærmere regler om kommunens bruk av 

myndigheten.  

Løyper etter annet ledd skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Løypene skal ikke 

legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke 

være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. I planarbeidet skal 
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kommunene ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget skal kommunen utrede virkningen 

løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet, samt kartlegge og 

verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene 

opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  

 

Departementet foreslår i tillegg at motorferdselloven § 5 tredje ledd oppheves. Dette lyder i dag: 

 

”I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 

Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av 

snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. Vedkommende 

kommune skal sørge for merking av informasjon om løypene.” 

Ved innføring av hjemmel for kommunene til å etablere snøskuterløyper gjennom 

arealplanlegging, antas det at det praktiske behovet for at fylkesmannen gir slik forskrift blir borte. 

Denne endringen i loven vil ikke ha praktisk betydning for Rana kommune. 

 

 

Forslag til endring i forskriften: 

§ 4 

Paragrafen er gitt for gjennomføring av motorferdselloven § 5 tredje ledd (se ovenfor). Også her 

antar departementet at behovet for bestemmelsen faller bort ved en lovendring, og den foreslås 

opphevet. En slik forskriftsendring vil heller ikke ha praktisk betydning for Rana kommune. 

 

Forslag til ny § 4a i forskriften:  

Departementet mener det vil være mest hensiktsmessig at bestemmelsene som fastsettes med 

hjemmel i den foreslåtte lovendringen (motorferdselloven § 4a), bør gis i forskrift. Departementet 

foreslår at disse bestemmelsene tas inn i ny § 4a i forskriften, og at den skal lyde: 

 

§ 4a.  
Kommunen kan etablere løyper for kjøring med snøscooter (beltemotorsykkel) på 

vinterføre.  

Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. 

Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir traseen. 

For behandlingen av planen gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 og §§ 10-1 til 13-4 med 

de unntak og særregler som følger av bestemmelsen her. Løypene skal ikke stride mot 

arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4.  

Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart 

og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader 

for drift av løypene.  

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve 

terrenginngrep.  

I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til  

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og 

kulturmiljø  

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

Planforslaget skal  

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet  

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av 

disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.  
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Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 

samtykket til slik løype.  

Kommunens vedtak om trasé for snøscooterløype og bestemmelser om bruk av slike løyper 

kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er 

klageinstans. Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak 

om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. For myndighet til å fremme innsigelse gjelder 

reglene i plan- og bygningsloven § 5-4. Støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir 

grunnlag for innsigelse etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Ved behandling av 

innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. 

 

 

I høringsbrevet er det listet opp en rekke merknader til ovennevnte bestemmelser (se 

http://www.regjeringen.no/pages/38757172/Brev.pdf.) Vi gjengir de viktigste her: 

 

Første ledd: Det kan bare åpnes for fornøyelseskjøring i faste løyper. Bestemmelsen gir ikke 

grunnlag for dispensasjon til for eksempel hytteeiere som ønsker «personlige» tilførselsløyper fra 

egen hytte. 

 

Andre ledd: Løypene skal angis i areal- eller reguleringsplan. For behandling av arealplan gjelder 

saksbehandlingsreglene som gjelder for planer etter plan- og bygningsloven, med de unntak og 

særregler som følger av forskriften. 

 

Tredje ledd: Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene. Disse skal som et minimum 

omfatte regler om fartsgrenser, tidspunkt og tidsrom for kjøring og det bør også gis bestemmelser 

om rasting. I utgangspunktet vil det ikke være tillatt å kjøre utenfor løypene, og rasting bør derfor 

skje så nær løypa som mulig. Departementet anbefaler å fastsette en øvre grense for «avstikkere» 

som ikke bør overskride 30 meter. Det kan også lages bestemmelser som angir områder det ikke er 

tillatt med rasting osv. Ved utredning av støy, effekter for friluftsliv og naturmangfold mv. skal det 

ved beregning av influensområde tas høyde for de bestemmelser som er gitt om maksimal 

kjørelengde ut fra løypene til rasting. 

 

Fjerde ledd: Terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i  

barmarkssesongen, tillates ikke. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep. 

 

Femte ledd: Miljødirektoratet utarbeider en støyveieleder med føringer og anbefalinger for 

hvordan støy skal behandles i planleggingen av snøskuterløyper. Løypene skal ikke legges i bratt 

terreng eller skredutsatte områder. Det skal også tas hensyn til lokale forhold som f. eks. små 

brattheng, kløfter, usikker is osv. som kan utgjøre fare ved snøskuterkjøring. 

 

Sjette ledd: Virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet 

skal utredes. Det er altså ikke bare virkningene i selve planområdet som er relevante, men også 

virkninger for de områder utenfor planområdet som berøres. Kartlegging, verdsetting og 

verdivurdering av friluftlivsområder som berøres skal gjøres med utgangspunkt i 

Miljødirektoratets håndbok M98-2013. 

 

Syvende ledd: Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype før grunneier har samtykket i 

at det kan foregå kjøring med snøskuter på deres eiendom. Dette gjelder både privat og offentlig 

grunn. 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38757172/Brev.pdf
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Åttende ledd: Vedtak om etablering av snøskuterløype kan påklages. Fylkesmannen er 

klageinstans. Reglene i plan- og bygningsloven § 5- 4 gjelder for myndigheten til å fremme 

innsigelse. I tillegg til disse innsigelsesgrunnlagene, gir også støy eller andre negative virkninger 

for lokalt friluftsliv grunnlag for innsigelse. 

 

 

§ 8 

Departementet foreslår at denne bestemmelsen oppheves av følgende årsak: 

 

«Forskriften § 8 gir Fylkesmannen myndighet til å legge ut løyper for isfiskeløyper etter forslag fra 

kommunen, (....). Departementet antar at bestemmelsen mister mye av sin praktiske betydning 

dersom forslagene til endringer i motorferdselloven og forskriften vedtas. Departementet legger til 

grunn at kommunene vil kunne etablere slike løyper gjennom hjemmelen for å anlegge løyper, og 

avgrense bruken til isfiskeformål.» 

 

§ 9 

I nærmere angitte kommuner i Finnmark og Nord-Troms er det ikke tillatt med motorisert ferdsel 

(unntatt den som er direkte hjemlet i loven § 4 første ledd) i tidsrommet fra og med 5. mai til og 

med 30. juni. Når det anses nødvendig for de interesser som motorferdselloven skal ivareta, kan 

Fylkesmannen bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 

særskilte områder. I en situasjon der det åpnes opp for rekreasjonsløyper over hele landet, mener 

departementet at det er behov for tilsvarende adgang for alle fylkesmennene. Det foreslås derfor at 

bestemmelsen endres slik at den gjelder alle fylkene.  

 

Departementet foreslår at bestemmelsen skal lyde (endringer understreket):  

 

§ 9.  

Motorferdsel etter disse forskrifter er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 

30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 

eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, 

eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta  

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra 

kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og 

fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.  

Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første 

ledd. 

 

 

Andre problemstillinger 

 

Avgrensning til bestemte brukergrupper. Betaling. 

Bruk av løypene kan begrenses til bestemte formål eller grupper så lenge det ikke strider mot andre 

rettsregler, f. eks. EØS-avtalens prinsipp om ikke-diskriminering. Eventuelle begrensninger må 

være begrunnet i et lovlig, allment hensyn.  

 

Etablering og drift av et løypenett vil påføre kommunen kostnader. Departementet legger til grunn 

at det trolig vil være uproblematisk å ta betalt for tillatelser/oblater så lenge midlene fra ordningen 

går til drift av løypene. 
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Særlige spørsmål – tekniske krav til snøskutere. 

Departementet foreslår ikke spesifikke krav eller forbud mot snøskutere uten fornuftig 

bruksområde i høringsbrevet. Høringsinstansene bes likevel om å vurdere om det er ønskelig og 

praktisk gjennomførbart å innføre andre og/eller strengere krav til snøskutere enn de som allerede 

eksisterer i kjøretøyforskriften (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04).    

 

Særlige spørsmål – kontroll og sanksjoner. 

Departementet foreslår heller ikke konkrete bestemmelser om kontroll- og sanksjonsmuligheter i 

høringsbrevet. Dette vil bli vurdert i forbindelse med utforming av lovforslaget og mulige tiltak 

kan være «krav om kjørebok, et høyere bøtenivå, prikkbelastning i førerkort, muligheter for 

inndragning av kjøretøy og krav om tydeligere kjøretøyregistrering». 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De økte administrative kostnadene de foreslåtte endringene vil innebære må dekkes av kommunen 

innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.  

 

For å sikre at hensynet til friluftsliv og naturmangfold ivaretas kreves økt oppsyn og kontroll i regi 

av Statens naturoppsyn og politi. Det samme gjelder styrking av veiledningsfunksjonen hos 

Miljødirektoratet og fylkesmennene. Dette krever økte midler over Klima- og miljødepartementets 

og Justisdepartementets budsjetter. 

 

Vurdering 

Rana kommune har i flere år ønsket å få på plass en bestemmelse som gir kommunene adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Lovforslaget som nå er ute på høring legger 

til rette for dette. Samtidig er snøskuterkjøring et utfordrende tema. Forvaltningspraksisen er til 

dels svært sprikende i ulike kommuner og deler av landet. Dette gjelder også i høyeste grad 

omfang av kjøring med snøskuter. Denne ulikheten i forvaltning og omfang gjør at også effektene 

på naturmiljø og konfliktnivået mellom ulike interesser er sterkt varierende fra kommune til 

kommune. For å unngå for stor variasjon i praksis, mener Rana kommune at det er viktig med et 

meget klart og tydelig lovverk som inneholder minst mulig kan og bør. 

 

Departementet legger til grunn at forslaget til lovendring ikke skal komme i konflikt med 

formålsparagrafen i motorferdselloven. Det er fortsatt et mål å begrense motorisert ferdsel i utmark 

mest mulig. Rana kommune legger til grunn at ett mål med lovendringen må være at heller ikke 

forvaltningspraksisen skal stride mot lovens formålsparagraf.  

 

Tall fra Vegdirektoratet viser at Rana kommune har det høyeste antall registrerte snøskutere 

(beltemotorsykler) i Nordland (2038), fjerde høyest i landet, bare slått av Alta (4231), Sør-

Varanger (2814) og Tromsø (2524). Til sammenlikning kan det nevnes at Rana har omtrent samme 

antall snøskutere som hele Hedmark fylke til sammen (2140). Nordland fylke er det fylket etter 

Finnmark med flest snøskutere i landet. (Tallene er hentet fra oversikt over kjøretøybestanden pr. 

31.12.2013.) I følge tall fra SSB, er Rana den kommunen i landet som mottar og behandler tredje 

flest søknader (566 i 2013) om dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Våre kommentarer og 

vurderinger er sett i lys av i dette. 

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918?q=kj%C3%B8ret%C3%B8yforskriften
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Merknader til endringer i lov 

Det er uproblematisk at en eventuell mulighet for å gi forskrift om adgang for kommunene til å 

etablere snøskuterløyper hjemles i en ny bestemmelse i motorferdselloven.  

 

Opphevelse av motorferdselloven § 5 tredje ledd vil ikke ha noen praktisk betydning for Rana 

kommune. 

 

 

Merknader til endring i forskrift 

§ 4 

Rana kommune er enig i at behovet for bestemmelsen i forskriften § 4 faller bort ved opphevelse 

av motorferdselloven § 5 tredje ledd. En slik forskriftsendring vil heller ikke ha noen praktisk 

betydning for vår kommune. 

 

 

Ny § 4a 

Tredje ledd: Ved opprettelse av løyper skal kommunen gi bestemmelser om bruken av løypene 

som minimum omfatter regler om fartsgrenser, tidspunkt og tidsrom for kjøring. Departementet 

mener at det også bør gis bestemmelser om rasting. I utgangspunktet vil det ikke være tillatt å 

kjøre utenfor løypene, og rasting bør derfor skje så nær løypa som mulig med en anbefalt grense på 

30 meter. Bestemmelser og grenser for rasting må være konkret og fastsatt i forskrift og ikke på 

over 10 meter. For de fleste tilfeller vil en grense på 10 meter være tilstrekkelig under forutsetning 

av at det er adgang til å fravike denne ved spesielle forhold. En øvre grense på 30 meter åpner opp 

for et potensielt belte for skuterkjøring på 60 meter. Avhengig av løypens lengde vil areal for tillatt 

skuterkjøring kunne bli svært stort. Til sammenlikning har over 60% av riksveinettet i Norge en 

veibredde som er smalere enn 8,5 meter. I tillegg kommer det faktum at jo bredere dette beltet er, 

jo færre områder vil være aktuelle å etablere løyper i fordi beregning av influensområde for støy 

og effekter på friluftsliv og naturmangfold skal skje fra ytterpunktet av maksimal kjørelengde bort 

fra løypene. Unntaket her vil være eventuelle rene transportløyper. Statens vegvesen arbeider med 

et utkast til en veileder (http://skfr.no/wp-content/uploads/2013/07/1.JULI-TIL-KOMMENTAR.pdf) for fysisk 

sikring av snøskuterløyper. Denne utarbeides av region nord, vegavdeling Finnmark, der det har 

vært løyper for rekreasjonskjøring i mange år. Der sies det følgende om løypenes utforming: 

 

«Snøscooterløyper bør ha en bredde og linjeføring som gjør at ferdsel i løypene blir 

sikker samtidig som drift og vedlikeholdsarbeid kan gjennomføres. Selv om det er 

lov å kjøre 15 meter på hver side av stikkene bør bredden på det arealet som det 

skal kjøres på begrenses til om lag 5 meter. [....] Gjennomsnittlige førerferdigheter og 

kjøretøyegenskaper bør være førende for vertikal og horisontal utforming av løypene.» 

 

 

http://skfr.no/wp-content/uploads/2013/07/1.JULI-TIL-KOMMENTAR.pdf
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Femte ledd: Evaluering av forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel som ble 

avviklet med virkning fra 1. mai 2014 (evalueringen gjelder bare for perioden 2000-2005) viser at 

det ligger en målkonflikt i forholdet mellom det å redusere støy- og trafikkbelastningen og det å 

åpne opp for nye kjøreformål (NINA Rapport 90: Skår/Østdahl; «Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for 

motorferdsel i utmark. Sluttrapport.»). Mulighet for å oppleve fravær av støy og annen forurensning får 

større og større betydning og motorferdselloven er et av de viktigste redskapene vi har for å 

begrense motorisert støy i utmarka. Skadevirkninger av støy i områder for friluftsliv og rekreasjon 

er ikke godt kjent/mye forsket på. Lovforslaget inneholder ikke et uttrykt forbud mot å etablere 

snøskuterløyper i (svært) viktige vinterfriluftslivsområder. Selv om det må kunne forventes at 

kommunene ivaretar slike hensyn i sin planlegging, bør det være et lov-/forskriftsfastsatt forbud 

mot å legge løyper i slike områder for å sikre at disse blir ivaretatt også i fremtiden, spesielt med 

tanke på fravær av motorstøy.   

 

  

 

 

 

§ 8 

Det vurderes ikke som problematisk at bestemmelsen oppheves og at muligheten for å opprette 

løyper med isfiskeformål gis gjennom den foreslåtte generelle anledningen til å etablere 

snøskuterløyper.  

 

§ 9 

Det vurderes som positivt at fylkesmennene foreslås gitt samme myndighet etter forskriften § 9 til 

å sette restriksjoner i hele landet slik det pt er i Finnmark samt at det opprettes et absolutt forbud 

mot motorisert ferdsel i tidsrommet 5. mai til 30. juni. Både med bakgrunn i likhetsprinsipp og 

også med tanke på hvor sårbart naturmiljøet er i dette tidsrommet. Våren/forsommeren er svært 

kritisk for dyrelivet og terrenget er spesielt sårbart i denne perioden. Dette vil også kunne bidra til 

en mer enhetlig forvaltning i kommunene.  

 

 

Andre problemstillinger 

 

Avgrensning til bestemte brukergrupper. Betaling. 

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv som i senere tid er blitt lovfestet i 

friluftsloven. Rett til å kunne ferdes i utmark, også på annen manns eiendom, gir unike muligheter 

til friluftsliv året rundt. Prinsippet om lik rett til friluftsliv er viktig å holde fast ved, også når det 

gjelder snøskuterløyper. At private grunneiere ut fra prinsippet om råderett over egen eiendom i 

utgangspunktet kan bestemme hvem som eventuelt skal få tillatelse til snøskuterkjøring over egen 

grunn er uheldig. En lov- og forskriftsendring bør i utgangspunktet være ment å gjelde for alle; 

muligheten for å etablere snøskuterløyper bør være et offentlig planformål à la parker, strandsoner 

etc. En forskrift som hjemler mulighet for private løyper vil representere en trussel for den 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/90.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/90.pdf
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allmenne retten og muligheten til friluftsliv. Dette vil være et uheldig prinsipp; selv om det ikke 

nødvendigvis er ulovlig, vil det virke diskriminerende.  

 

Å begrense bruken til bestemte formål, ser vi på som mindre problematisk hovedsakelig fordi dette 

i utgangspunktet ikke favoriserer/utelukker hele brukergrupper. Det er positivt at antallet brukere 

kan begrenses ut fra sikkerhets- og miljøhensyn (støy, skade på/ulempe for natur og dyreliv).  

 

En ordning med å kunne ta betalt for tillatelsene til kjøring i løypene så lenge midlene fra 

ordningen går til drift og vedlikehold av løypene, vil trolig være en forutsetning for å kunne 

opprette løyper for de aller fleste kommunene all den tid de ikke blir tilført ekstra ressurser. 

 

For øvrig er formuleringene i høringsbrevet noe uklare i forhold til de EØS-rettslige spørsmål som 

reises. Det gis ingen tilfredsstillende veiledning verken for kommuner eller grunneiere mhp f. eks. 

begrensninger, noe man må anta kommer før et eventuelt arbeid med løyper kan settes i gang.    

 

 

Særlige spørsmål – tekniske krav til snøskutere 

Dersom målet fremdeles er å ikke komme i konflikt med lovens formålsparagraf, vil måloppnåelse 

antagelig være atskillig enklere med spesifikke (strenge) krav til snøskuternes tekniske utforming. 

Dersom støy og lukt reduseres med nye, støysvake motorer og krav til motorstyrke og kamhøyde 

kan begrense risikoatferd, høy fart, kjøring utenfor løypene og klatring i bratte fjellsider, vil også 

interessekonfliktene minske. Sannsynligvis vil spesifikke krav også føre til mindre ulovlig kjøring 

fordi enkelte områder vil være utilgjengelige for snøskuterne (f. eks. bratt terreng som fordrer 

klatring). Krav til motorstyrke vil også kunne redusere fartsoverskridelser og ergo medføre mindre 

støy. 

 

Og dersom formålet med etablering av snøskuterløyper er rekreasjonskjøring og ikke 

fartsopplevelse, fjellsideklatring og risikoatferd, er vel snøskuterens evne til f. eks. for høy fart og 

klatremulighet underordnet? Motorsport og «ekstremkjøring» bør vel uansett henvises/avgrenses 

til egne arenaer der det kan være naturlig med andre typer snøskutere.  

 

All den tid oppsynsmyndighetene lider av ressursmangel, er det vanskelig å se for seg at andre 

virkemidler enn tekniske krav til kjøretøyene kan tenkes å være mer effektive for å forhindre 

ulovlig kjøring. 

 

Ved innføring av spesifikke krav eller forbud, bør de gjelde for snøskutere generelt, ikke bare for 

dem som er tenkt til kjøring i rekreasjonsløypene. En differensiering av tekniske krav etter formål 

med kjøringen vil være bortimot umulig å etterprøve/håndheve.  

 

 

Særlige spørsmål – kontroll og sanksjoner 
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Det er nødvendig med strenge(re) sanksjonsmuligheter mot ulovlig kjøring. Både høyere bøtenivå, 

prikkbelastning i førerkort og mulighet for inndragning av kjøretøy kan virke regulerende. Rana 

kommunes erfaring er at det foregår til dels mye ulovlig kjøring. Ved opprettelse av 

rekreasjonsløyper kan man oppfordre til selvjustis i miljøet; ulovlig kjøring bør få mindre aksept i 

skutermiljøene, men strenge sanksjonsmuligheter burde vært mulig. Det er viktig at det i 

oppstartfasen prioriteres kontroll av ulovlig kjøring slik at den nye ordningen bidrar til å forhindre 

at den ulovlige kjøringen videreføres i tilsvarende omfang som dagens. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I høringsforslaget innrømmes det at de «foreslåtte endringene vil innebære en betydelig utvidelse 

av adgangen til å bruke snøscooter i utmark». Behovet for økt lovlighetskontroll i regi av SNO og 

politiet for å sikre at hensynet til friluftsliv og naturmangfold ivaretas skal finansieres gjennom 

økte midler over Klima- og miljødepartementets og Justisdepartementets budsjetter. Kommunenes 

økte administrative kostnader må dekkes av kommunen selv «innenfor de til enhver tid gjeldende 

budsjettrammer». Så lenge det er enighet om behovet for økt oppsyn og kontroll, forutsettes det at 

begge ovennevnte departement påser at en slik økning for å ivareta dette tas med i statsbudsjettet 

de kommende årene.   

 

 

Gebyr for saksbehandling etter motorferdselloven: 

I Rundskriv T-1/96 står det følgende: 

Motorferdselloven gir ikke hjemmel for å kreve gebyr for behandlingen av dispensasjonssøknader. 

Slikt gebyr kan bare kreves dersom det blir fastsatt etter forskrifter gitt av Kongen i medhold av 

forvaltningslovens § 27 a. 

 

Rana kommune bruker et årsverk til behandling av søknader om dispensasjoner fra forbudet mot 

motorisert ferdsel i utmark. Kostratallene viser at kommunen mottok 701 søknader om 

dispensasjoner i 2012, 572 i 2013. Arealplanarbeid relatert til motorferdsel i utmark kommer i 

tillegg. Lite tyder på at foreslått lov- og forskriftsendring vil gi mindre enkeltsaksbehandling. Selv 

om det i lovforslaget ikke åpnes for dette, må vi forvente økt saksmengde i form av søknader 

knyttet til muligheter for avstikkere til hytter («private» tilførselsløyper) eller andre turmål som 

åpner seg med løypenett for rekreasjonskjøring.  

 

Dagens regelverk gir altså ikke hjemmel for å ilegge gebyr for behandling av enkeltsaker etter 

motorferdselloven og forskrift, ei heller gjennom en eventuell lokal forskrift. Dette i motsetning til 

forvaltningsskikken innenfor en rekke andre områder hvor forvaltningens arbeid med behandling 

av søknader kan gebyrfinansieres. Vi foreslår derfor at det i revidert lov åpnes for å 

gebyrfinansiere kommunenes saksbehandling etter selvkostprinsippet slik det gjøres for 

tiltakssaker etter plan- og bygningsloven. 

 

Motorisert ferdsel i utmark er et omstridt og utfordrende tema med til dels sterke motstridende 

interesser. Når det nå foreslås å åpne for tillatelse til nye kjøreformål, vil det innebære en betydelig 

utvidelse av adgangen til å bruke snøskuter i utmarka og dermed må det antas og tas høyde for at 

snøskuterkjøringen kommer til å øke. Ved å åpne opp for mulighet for å ta gebyr for 

dispensasjonssøknader vil man kanskje kunne luke ut en del «unødvendige» søknader. 
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Gebyrfinansiering av enkeltsøknader vil også kunne bidra til å fremme ervervskjøringen fordi det 

reelle behovet for egen dispensasjon ofte kan vurderes annerledes. Bestemmelsen om 

ervervsmessig kjøring er en sentral bestemmelse. Ordningen bidrar til å redusere kjøring med 

snøskuter og dermed belastningen på naturmiljø og konflikter med øvrig friluftsliv og den 

forenkler og reduserer saksbehandling og kontroll. 

 

 

Kanaliseringseffekt - forskriften § 5b 

En betydelig del av skutertrafikken i vårt område skjer gjennom tillatelser gitt etter forskriftens § 

5b; «Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: b) 

funksjonshemmede,». Antallet dispensasjoner gitt etter denne paragrafen kan synes urimelig høyt i 

forhold til den andelen av befolkningen som er reelt bevegelseshemmet. Alle disse 

dispensasjonene er gitt med legeerklæring som grunnlag, men legeerklæringene kan til dels være 

vanskelig å forstå, og gir noen ganger ikke et reelt grunnlag for å vurdere om de det gjelder har et 

virkelig behov for motorisert transport i utmark. Det er imidlertid ikke mulig entydig å definere 

hva slags direkte eller indirekte funksjons-/bevegelseshemming som berettiger dispensasjon etter 

denne paragrafen. Kommunen må derfor i det enkelte tilfelle foreta en skjønnsmessig vurdering av 

funksjonshemmingens art og omfang. Dette kan være vanskelig og det er uansett svært vanskelig å 

vurdere en funksjons-/bevegelseshemming annerledes enn behandlende lege.  

 

Et viktig mål med lov- og forskriftsendringen må være å kanalisere mest mulig av denne trafikken 

inn i rekreasjonsløyper. På denne måten hindrer man kjøring «overalt»; områder utenfor 

løypenettet blir mer skjermet mot motorisert ferdsel enn de er i dag og forutsigbarheten mhp hvor 

man kan forvente snøskutertrafikk vil øke. En slik kanalisering vil også bidra til en mer enhetlig 

forvaltningspraksis.  

 

 

Teknisk avdeling, 10.09.2014 

 

 

Sverre Å. Selfors      Hilde Sofie Hansen 

Teknisk sjef       Miljøvernsjef 

 

 

 

Med hilsen 

Miljøvernkontoret 

 

 

 

 

Hilde Sofie Hansen  Elin Petersen 

miljøvernsjef   

   

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.      
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