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Endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - bruk av snoscooter til

fornoyelseskjoring

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10.07.2014 Klima- og I loring - bruk a snoscooter tfl

Nliljodepartementet forno\ elseslOorMg - forslag til

endringer i lo  om motorlerdsel i

utmark og vassdrag og forskrill fot

bruk av motorkjoretoyer i utmark o,

pa islagte vassdrag

Saksopplysnin ge r :

Re141c1111kgerliverksattevinteren 201142014 et forsok der 10-1kommuncr ble gitt anlcdning til a
etablere snoscooterloyper for tbrnovelses4joring. Sor-. urdal var en kommunene som

skulle deha i forsoket. forsoket var hjemlet i foNoksloven. men i en vurdering konkluderte

SivilombuLismannen tncei at lOrsoket gikk ut over ION'enS ranuner.

Departementet har na sendt pa horing et fors1ag til endring Nlotorferdselloven med

tilhoretule

Departementet Ibreslår at det inntas en ny bestemmelse i motorferdselloven som gir hjemmel

lbr å gi forskrift om adgang for kominunene Lii a etablere snoseooterlovper. Det er ogs;i incd i

horingen et forslag til forskrift.



Knyttet til det tidligere forsøksopplegget behandlet kommunestyretet forslag til forskrift i sak
001/14 i møte 20.03.14.Kommunestyret sluttet seg enstemmigtil dette. Det forslaget til
lovendring og forskriftsom nå foreligger er svært likt det som ble behandlet i kommunestyret
i mars. Fortsatt er det plan- og bygningslovensbestemmelserom planbehandling som skal
legges til grunn for de lokale prosessene. Det er også fortsatt slik at kommunen ikke kan treffe
vedtak om snøscooterløyperover en eiendom før grunneierhar samtykket til slik løype.
Mer informasjonom høringsforslaget er tilgjengeligpå hjemmesiden til og
miljødepartementet.

Vurdering:
Innholdsmessiger tilnærmet samme sak nylig behandlet i kommunestyret, og en vurderer det
derfor ikke som nødvendig å lage en omfattende saksutredningdenne gang. Forskjellener
først og fremstat det det nå foreslås at motorferdsellovenskal endres for å åpne mulighet for
fornøyelseskjøringmed snøscooter.

Rådmannens forslag til vedtak:
Sør-Aurdal formannskaphar ingen merknader til forslagtil endringer knyttet til
fornøyelscskjøringmed snøscooter i Motorferdsellovenog tilhørende forskrifl.

26.08.2014 Formannskapet

Behandling:
Som rådmannens forslag. Enstemmig.

FS-023/14 Vedtak:
Sør-Aurdal formannskaphar ingen merknader til forslag til endringer knyttet til
fornøyelseskjøringmed snøscooter i Motorferdsellovenog tilhørende forskrift.
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