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IIORING - BRUK AV SNOSCOOTER TIL FORNOVELSESKJORING -
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG
FORSKRIFT FOR MOTORKJORETOYER I UTMARK OG PÅ
ISLAGTE VASSDRAG

Saksnr. Utvalg Motedato
64 14 formannskapet 20.08.2014

Vedlegg:
Honinusdokument.
Horingsuttalelse til den viklede forsoksordnineen.

Soknad om a bli med i forsoksordningen.

Bakgrunn for saken:
Regjeringen innforte en forsoksordning i slutten av 2013 som Rendalen kommune.

formannskapet, gav horingsuttalelse til (se vedlegg). Kommunen, kommunestyTet, sokte

deretter om å bli mcd i forsoksordningen (vedlegg) noe man ble sammen med alle andrc

kommuner som sokte. Det har vært mye diskusjon i etterkant om forsoket er lovlig og det

endte opp hos sivilombudsmannen som mente det var loystridig. Regjerningen foreslo deretter

å foreta en lmendring'forskriftsendring som nå er på horing med frist til 19. september.

Når forsoksordningen ble avsluttet ble det gitt signaler om at lovendringen skulle ligge tett

opp mot det som var tbreslått i forsoket. Rendalen kommune, komite 2. har arbeidet med å

etablere snoseooterloype siden slutten av 2013 og arbeidet/planleggingen vil fortsette i

henhold til endringsforslaget.

Endringen er i hovedsak ment å åpne opp for muliubet tbr kommunene til å etablere loyper for

fornovelseskjorine med snoseooter med folgende vilkar:

Loypene kan ikke legges i vernede områder. tbreslåtte vernede omrader eller i

nasjonale villreinomrader.

Loypene skal angis i areal- eller reguleringsplan. For behandling av planen gjelder

plan- og bygningslovens §§ 3-1 til 5-6 og 10-1 til 13-4.

Loypene skal ikke stride mot arealtbrmålet oe bestemmelsene i arealplanen.
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Loypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift eller kreve
terrenginngrep.
Planarbeidet skal hensyma:

Støy og andre ulemper for friluftslivet
Stoy og andre ulemper tbr natunnangfold
Støv og andre ulemper for bolig- og hytteområder
Stoy ou andre ulemper for kulturminner og kultunnibo

I planarbeidet skal man utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv ou
naturmangfOld i plan- og influensområdet.
Man skal kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og
vurdere betydningen av disse områdene opp mot ovrige friluttslivsområder i
kommunen.
I planleuuinuen skal man ogsa hensynta sikkerhet for dem som kjører og andre.
Kommunen skal i Ibrskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder kjorefart
og kjoretid.
Det kan fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av loypene.
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snoscooterloype over en eiendom tbr grunneier
har samtykket til slik loype.
Loypene kan påklages ou fylkesmannen er klaueinstans.
Myndighet for å fremme innsigelse Melder reglene i plan- ou byuningsloven § 5-4.
Dette knytter seg til stoy eller andre neuative virkninger for friluftsliv
Departementet kan prove alle sider av saken ved en innsigelsessak.

Andre endringer:
§ 8 oppheves: 1avgrensede onwader med ilktige.fiskevann som ligger mer enn 5 km.fra
brovtet veg. og soln har liten bvklkning og ligger utenom hyttegremler og sarbare natunvrn-,
,frilults- eller viltområder, kan Miljodirektoratet apne mulighet i enkelte deler av landet for
bruk av stioscooter. I slike onwader kakfilkesmannen legge ut lorper,lbr kjoring med
snoscomer etter,fikslag tJa kommunen. Evlkesmannen kan lastsette vilkar.kr bruken av
lorpene.

§ 9 endres: Motoclerdsel etter disse JOrskrifter er ikke i tidsrommectra og med 5. mai ti
og med 30. jwil. Fylkesmannen kan bestemme ackrbudet skal gjelde andre tidsmni,,fOr hele
kommunen eller ,fbr stenkilte omrader. nar det anses nodvendig.fOr a ivareta reindrifis- eller
viltinteresser, eller andre interesser solli motocferdselloven skal ivareta.

Filkesmannen kan gjore unntak.kdkrbudet i spesielle tilfeller, etter begnomet soknadka
kommune eller enkeltperson. Soknadka enkeltperson sendes gjennom kommunen. og
,tilkesmannens enkeltvedtak kan paklages til Mihodirektoratet.
Forbudet gjelder ikkakr motockrdsel som er tillatt etter motocterdsellovens ‘`+'41Orste ledd.

Særliue sporsmål:
I. Tekniske krav til snoscooteren: Dep foreslår ikke spesitikke krav til snoseooteren, men

onsker å høre om det er onskeliu og om det er praktisk gjennomforbart.
Kontroll og sanksjoner: foreslår ingentinu konkret nå.
Okonomiske og administrative konsekvenser. Det beskrives at et styTket oppsyn av
politi og SNO vil kreve okte bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder tbr
veiledning. Det vil ikke uis okte midler til kommunal administrering.
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Rådmannens vurdering:
Lov- og Ibrskriftsendringene videreforer de ulike hensynene og vurderingene som var fastsatt
for forsoket. Loypeforslag skal behandles etter plan- og bygningsloven som ved forsøket. Det
er med andre ord få endringer fra de vilkår og utredninger som var planlagt for forsoket til
lov- og forskrillsendringen.

Med bakgrunn i dette viser rådmannen til formannskapets tidligere uttalelse til
forsoksordnineen jf vedleug.

tilleug mener rådmannen at alle villreinområder bor inneå i unntaket og ikke bare de
nasjonale villreinområdene! fler bor man benytte dagens grense for helårsleveområde (for de
områdene som ikke er nasjonale villreinområder) som yttergrense. Videre bor man ha med i
forskriften at snoseooterloypene ikke skal leeges i INON områder der det fra for ofte er lite
forstyrrelser og stoy. På denne måten kan man ivareta storre omrader der det fra for av er lite
påvirkning.

Rådmannen ser på endringene med §* 8 ou 9 i forskriften som positive ou naturlige i forhold
til en eventuell inntbrine av fornoyelseskjøring med snoscooter.

Rådmannen etterlyser muligheten for å ta gebyrer for behandling av soknader om dispensasjon
fra motorferdselforskriften. De siste 4 åra har Rendalen kommune behandlet 409
motorferdselsaker som medforer en betvdelig saksmengde årlig og stor bruk av ressurser. Ved
innforing at gebyTer vil man kunne øke bruken av leiekjoring ou bidra til a minimere
motorisert ferdsel i utmark som ouså er formålet med lov ou forskritl.

Særlige sporsmål:
I. Spesifikke krav til snoscooteren kunne for eksempel vært krav i Ibrhold til stoy,

hastighet. hestekrefter og lignende. Men det er usikkert om dette lar seg gjennomfore i
praksis i og med at det ikke gis signaler om okt oppsyn. Videre vil slike begrensninger
måtte gjelde for hele landet og medfore neuative økonomiske konsekvenser. Dersom
det blir fornoyelseskjøring bor man legge vekt på de faglige vurderineene ved
planleggingen av ledene og sette beerensninger i fbrhold til tid på doenet. tid pa året.
fart og lienende.

2. Dette bor settes kontroll- og sanksjonsmuligheter i det nye lot tbrslaeet.
3 Det ma bevilges okte økonomiske rammer oremerket oppsyn av SNO ou politi i

forhold til legaliseringen at fornoyelseskjøring i etablerte loyper. Dette er naturlig tbr
å i det hele tatt oke kunnskapserunnlaget rundt denne lovendringen. omfanget og sikre
at kjøringen foreeår lovlig.

Fylkesmannen må også kunne ha innsigelse i forhold til blant annet naturmangfold, skred og
sikkerhet med mer. Kommunen kan tillate rastingistopp 30 meter fra hver side av leden på
fastsatte plasser. Dette vil da ikke gjelde Ibr hele strekningen.

Radmannens forslag til vedtak:
I. Rendalen kommune. tbrmannskapet. viser til tidlieere horingsultalelse til

forsoksordningen (vedlae0 samt til nye momenter over som horingsuttalelse på lot -
og forskrifisendrineen.
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Behandling i Formannskapet 20.08.2014:

Sosialistisk Venstreparti Wiik satte frem folgende forslag:

• Rendalen kommune, formannskapet. viser til tidligere horingsuttalelse til

forsoksordningen samt nve momenter i saksutredningen over.

Forslaget om lov- og forskriftsendring i Motorferdsellov med forskrifter er for svakt

utredet og endring bor derfor ikke gjennomtbres.

Rendalen kommune begrunner dette med folgende forhold:

Krav til utredning som stilles til kommunene om konsekvenser for annet

friluftsliv sikrer ikke på forsvarlig måte at annet friluftsli ikke blir

fortrengt.

Foreslått lovendring sikrer ikke at INON områder skjennes for

tbrnoyelseskjoring med snoskuter.

e. Foreslått lovendring ivaretar ikke ambisjonen i nasjonal reiselivsstrategi

«Destinasjon Norge» om at bærekraft skal være en overordnet prenliss for

reiselivet. Det vurderes som en svakhet at det i forslaget ikke er fastsatt

krav om utredning av konsekvenser for (annen) reiselivsvirksomhet.

d Forslaget sannsynliggjor ikke at ulovlig kjoring ikke vil oke i omfang på

grunn av okt skutertetthet. flere som ferdes ON er storre områder og sma

ressurser til kontrollvirksomhet.

e Det er et uheldiu signal at Norge liberaliserer lovverket om motorisert

ferdsel i utmark nå når det brukes store ressurser for å redusere allerede

lovlig bruk av motoriserte kjoreloy som benytter fossilt drivstoff. Det er i

forslaget ingen krav til type motor eller mengde utslipp fra snoskutere.

fl Forslaget viser ikke på overbevisende måte at fornoyelseskjoring —i

motsetning til nvttekjoring —vil gi noen form for samfunnsnytte. og

forslaget urderes dertbr som svakt begrunnet.

Ved alternati  votering mellom rådmannens forslag o Sosialistisk Venstre arti v/Karin

Wiiks forsla ble rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer.

Vedtak i Formannskapet 20.08.2014:

1. Rendalen kommune. fonnannskapet. viser til tidligere horingsuttalelse til

forsoksordningen (vedlaut) samt til nye momenter over som horingsuttalelse på lov-

og forskriftsendringen.


