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Høring  — etablering av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring

Vi viser til forslag fra Klima- og miljødepartementet om endringer i lov av 10. juni 1977 nr.
82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift av 15. mai 1988
nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Forslagene gjelder innføring av adgang til etablering av snøscooterløyper for
fornøyelseskjøring.

Direktoratet har ingen merknader til selve lov- og forskriftsendringen, men har
kommentarer til selve etableringen av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.

Det framgår av høringsdokumentene at regjeringen ved forslaget ønsker å gi kommunene
større ansvar og råderett i eget lokalmiljø. Kommunene skal med andre ord selv forvalte
den motoriserte ferdselen i utmark.

I grensekommuner, vil en etablering av snøscooterløyper kunne medføre at løypene
krysser riksgrensen. Det er blant annet i en tidligere høring fra Lierne kommune opplyst
at snøscooterløypene i grenseområdene mot Sverige, skal knytte seg til det svenske
løypenettet. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at ved grensekryssende trafikk, vil reglene

tolloven med tilhørende forskrifter måtte overholdes.

Etter tolloven er det i utgangspunktet en plikt for fører av transportmidler (herunder
snøscooter) å sørge for at transportmiddelet går direkte til sted hvor tollmyndighetene  er
stasjonert. Dersom det medbringes varer til tollområdet, plikter man å melde fra om dette
og å fremlegge varen for tollvesenet til kontroll. Dette skal skje ved grensepassering.
Unntak fra den generelle melde- og fremleggelsesplikten gjelder bl.a. hvis det ikke
bringes med andre varer enn de som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter tolloven § 5-1
(tollfri kvote). Dersom varene er avhengig av spesielle tillatelser, f.eks. fra veterinær- og
helsemyndigheter, må man likevel kjøre over betjent grenseovergang og melde seg for
tollvesenet.

Det er videre begrensninger med hensyn til innførsel og bruk av utenlandsregistrerte
kjøretøy i Norge, herunder også snøscootere. Slik bruk er kun tillatt for personer som
oppfyller vilkårene i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig

+ >
Postadresse: Besøksadresse: Org.nr.: 974761343 Vår saksbehandler:
8122 Dep Schweigaardsgt. 15 E-post: tad@toll.no Ingebjørg Helgemo
0032 Oslo Sentralbord: 22 86 03 00 Internett: www.toll.no Tlf. direkte: 22 86 04 34



bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Overtredelse av bestemmelsene medfører
at brukeren må påregnes å betale engangsavgift og merverdiavgift, samt at det kan være
aktuelt å ilegge et tillegg til avgiftene.

Ved etablering av en grenseoverskridende løype anser direktoratet det som viktig at de
kommunene som ønsker å etablere slike løyper gjøres oppmerksom på tollovens
bestemmelser om en selvstendig melde- og fremleggelesplikt for føreren når det innføres
varer som ikke kan medbringes toll- og avgiftsfritt, og at grensepasseringen dermed kun
kan skje hvor tollvesenet er stasjonert. Vi foreslår derfor at Finansdepartementet i
tilbakemeldingen til KLD anbefaler at de kommunene som ønsker å etablere slike
grenseoverskridende løyper også involverer tollvesenet lokalt i dette arbeidet. Dette for å
få fram relevante opplysninger allerede på planleggingsstadiet ved etableringen av
løypene. Et slikt samarbeid vil ganske sikkert også være med på å hindre ulovlige
grensepasseringer i de tilfellene hvor det medbringes toll- og avgiftspliktige varer.
Direktoratet anser det som viktig å få fram at føreren av snøscooteren faktisk bryter
tollovens bestemmelser om melde- og fremleggelsesplikt ved å passere grensen på et sted
hvor tollvesenet ikke er stasjonert. Dette kan kommunene hindre ved å legge løypene i
faste traseer hvor tollvesenet er plassert, og hvor det informeres om pliktene etter
tolloven ved grenseovergangene med godt synlige skilt.
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