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Kort sammendrag: 

I fbm revisjon av kommuneplanen skal scooterløypenettet revideres. 

Sør-Varanger kommune deltok i 2014 i en forsøksordning for etableringen av scooterløyper 
for fornøyelseskjøring gjennom å utarbeide en kommunal forskrift om opprettelse av løyper. 
Forsøksordningen ble skrinlagt av regjeringen 01.07.14, og vår forskrift ble ugyldig.  

 



I stedet er det nå kommet et lovendringsforslag, som vi nå har til høring hos kommunene, 
som tar opp i seg de samme elementene som forsøksordningen skulle ivareta.  

 

  
 
 
Faktiske opplysninger: 

 Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring 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 (forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark etc.).  
Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for 
fornøyelseskjøring.  

Historikk.  

I Ot.prp. nr. 45 (1976-77) lagt fram av regjeringen Brundtland fremgår det at den motoriserte 
ferdselen mange steder er blitt så omfattende at ”den medfører for stor belastning på knappe 
naturressurser som fiske og vilt og betydelig slitasje på og støy i naturmiljøet og reduserer 
trivselen”, og at det derfor ”ut fra et samfunnsmessig helhetssyn” var behov for å regulere 

dette. 

Utgangspunktet for reguleringer var at all motorisert ferdsel i utmark skulle være forbudt, på 
både bar og snødekt mark, jf. § 3 i motorferdselloven. Motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter gjør imidlertid flere unntak fra dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak 
til nyttekjøring. Det fremgår av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for 
reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er å søke å begrense ferdselen til formål og 
behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og 
fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst 
mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. 

Regelverket om motorferdsel i utmark åpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i 
Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne regler. Her kan Fylkesmannen legge ut 
løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er åpne for allmennheten. De senere 
årene har det vært fremsatt ønsker fra flere kommuner og fylkesting utenfor Nord-Troms og 
Finnmark om å få adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Løyper 
ønskes etablert både som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng, der 
snøscooterturisme vil kunne være en viktig inntektskilde.  

Myndighet til kommunene.  

Regjeringen ønsker nå å gi kommunene større ansvar og råderett i eget lokalmiljø. I 
Sundvolden-erklæringen pkt. 10 heter det at Regjeringen vil la kommunene forvalte 
motorisert ferdsel i utmark. 

Forutsetningen for at kommunene skal få myndighet til å opprette nye scooterløyper er at 
etablering av løypene skal skje gjennom planprosessene i Plan- og bygningsloven, dvs. som 
et ledd i utarbeidelse av kommuneplanens arealdel eller revisjon av denne.  

 



Arbeidet med revisjon av kommuneplanen er godt i gang, og blant annet er alle folkemøtene 
avholdt. I denne forbindelse har det kommet inn mange innspill, også til scooterløypenettet.  

Administrasjonen fortsetter sitt arbeid med revisjon av løypenettet i samme spor som vi 
begynte under forsøksordningen, og vil, når den nye loven er vedtatt, tilpasse vårt reviderte 
scooterløypenett til ny motorferdsellov.  

Klima og miljødepartementets endringsforslag:  

Departementet foreslår at det gis en viss åpning for kjøring med snøscooter til 
fornøyelsesformål ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. 

Departementet foreslår også at det inntas en ny bestemmelse i motorferdselloven som gir 
hjemmel for å gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper. 
Lovbestemmelsen fastsetter at løypene skal angis i arealplan eller reguleringsplan og 
inneholder de viktigste rammene for kommunenes planlegging, herunder bestemmelser om 
hvor løypene kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre tilstrekkelig 
ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. Dette vil etter departementets syn være i 
overensstemmelse med Energi- og miljøkomiteens vedtak om å legge fram et 
lovendringsforslag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige nasjonale retningslinjer som 
inntas i loven. Mer detaljerte regler om rammene for løypene og prosessen i kommunene 
foreslås gitt i forskriften.  
Departementet foreslår videre at det gjøres enkelte andre endringer i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag som følge av den nye forskriftshjemmelen.  

I 
I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende 
endringer:  
 

§ 4 a skal lyde:  
§ 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 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.  
 

§ 5 tredje ledd oppheves.  
 

II  
I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gjøres følgende endringer:  
 

§ 4 oppheves.  



Ny § 4a 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.  
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.  
 

§ 8 oppheves.  
 

§ 9 skal lyde:  
§ 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.  
 
Rådmannens vurdering:  
Endringsforslaget til Klima- og miljødepartementet inneholder samme endringer som lå inne i 
forsøksordningen der Sør-Varanger kommune deltok i første halvår av 2014. Gjennom 
forsøket utarbeidet vi «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» som ble 



stadfestet av Kommunal og moderniseringsdepartementet.  
Det som nå ligger i departementets forslag til lovendring er at kommunen skal gis anledning 
til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i kommunen og utarbeide en 
permanent forskrift for bestemmelser for bruken av scooterløypene i kommunen.  
Vi er allerede godt i gang med arbeidet med revisjon av løypenettet og forarbeid til 
kommunal forskrift om bruk av Sør-Varanger kommunes scooterløypenett.  Arbeidet er tett 
knyttet opp mot arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, og vil være i tråd med 
forslaget om lov og forskriftsendring fra departementet, dersom det går gjennom slik som 
foreslått.   
Når ny lov trer i kraft vil vi ha grunnlagsmateriale for raskt å kunne ferdigstille dette arbeidet.  
 
 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Turistnæringen vil kunne nyte godt av et løypenett tilpasset dem.  

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ungdom gis et bedre til bud til scooterkjøring, som er ben svært viktig aktivitet for den 
gruppen. 

Kompetansebygging: 

Ingen merknad 

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad 

 
 
Forslag til innstilling: 

< Sør-Varanger kommune har følgende merknader til Klima- og miljødepartementets forslag 
om lov og forslagsendring av motorferdselloven med forskrifter:  
 
· Sør-Varanger kommune er fornøyd med at lovendringsforslaget kom så raskt etter at 

forsøksordningen opphørte.  
· Arbeidet med å få lovendringene stadfestet må gis prioritet i Klima- og 

miljødepartementet, da det er mange kommuner rundt i landet som er kommet langt i 
arbeidet med opprettelse av scooterløyper for fornøyelseskjøring. De venter på å få 
stadfestet sine lokale løyper og forskrifter.  



· Kommunen har ingen merknader til teksten i endringsforslagene.  

 

 
> 

 
 
Behandling23.09.2014 Utvalg for miljø og næring 
Saksordfører:  
Saksordfører: Bjørnar Gjetmundsen 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
UFMN sitt vedtak i sak 015/2014: 

< Sør-Varanger kommune har følgende merknader til Klima- og miljødepartementets forslag 
om lov og forslagsendring av motorferdselloven med forskrifter:  
 
· Sør-Varanger kommune er fornøyd med at lovendringsforslaget kom så raskt etter at 

forsøksordningen opphørte.  
· Arbeidet med å få lovendringene stadfestet må gis prioritet i Klima- og 

miljødepartementet, da det er mange kommuner rundt i landet som er kommet langt i 
arbeidet med opprettelse av scooterløyper for fornøyelseskjøring. De venter på å få 
stadfestet sine lokale løyper og forskrifter.  

· Kommunen har ingen merknader til teksten i endringsforslagene.  
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Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
 

 
 


