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Tynset kommune
SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 14/914
HORING - BRUK AV SNOSKUTER TIL FORNØYELSESKJØRING
- LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG
FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETOVER I UTMARK OG PÅ
ISLAGTE VASSDRAG

Saksnr. Utvalg Nlotedato
38/14 Kommunestyret 26.08.2014

Vedlegg
Horingshrev

Andre dokumenter i saken

1. BRUK AV SNOSKUTER FOR FORNØYELSESKJOR1NG - ENDRINGER I LOV OM

MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR

MOTORKJORETOYS HORING. datert 10.07.2014

Melding om vedtak sendes til

Klima- og miljodepartementet, .t icr.no

Saksopplysninger

Det vises til horingsbrev av 10. juli 2014 fra Klima- og Miljodepartementet med forslag til

endringer i forskrift om mototdsel. Horingsfrist er satt til 19. september 2014.

På grunnlag av innfort thrsoksordning og debattene om forsoksordningas lovlighet. bestemte

regjeringa den 19. juni 2014 å avvikle forsoket. I stedet ville de legge til rette for en rask

lovprosess gjennom en Iov-/forskriftsendring.

Departementet foreslår at det inntas en ny bestemmelse i motorferdselloven om gir adgang for

kommunene til å etablere snoskuterloyper. Bestemmelsen er utfonna som en

forskriftshjemmel som gir departementet kompetanse til i forskrift å gi adgang for

kommunene til å ctablere snoskuterloyper. Bestemmelsen gir rammer for departementets

forskriftskompetanse og kommunens planlegging, herunder bestemmelser om hvor slike

loyper kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av

friluftsliv og naturmangfold. Det anses hensiktsmessig at mer detaljerte regler om kommunens

adgang til å etablere snoskuterloyper fastsettes av departementet i forskrift.

Departementet foreslår at endringa i motorferdselloven tas inn som nytt annet og tredje ledd i

lovens § 4 a. Videre Ibreslår departementet at bestemmelser som regulerer kommunens

adgang til å etablere snoskuterloyper tas inn i en ny § 4a i forskrift tbr motorkjoretoyer i

utmark ou på islagte vassdrag.
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Da forsoksordninga ble avslutta ble det gitt signaler om at lov-/forskriftsendringa skulle ligge
tett opp mot det som var rammene for forsoket. Endringene som tas inn i forskrifta er i all
hovedsak tilsvarende den lokale forskrifta som kommunestyret vedtok i sak 6/14 den
18.2.2014.

Forut tbr dette ga Tynset kommune 18. juni 2013 folgende horingsuttalelse til
forsoksordninga med etablering av snoskuterloyper og lokal forskrift for forsøksordninga:

Radmannen er positiv til at det ijOrslaget apnes opp.for etablering av lorper.fOr
Ajoring med snoskuter. At man legger det inn i behandling etter plan- og
bygningsloven sikrer en helhedig vurdering, og man vil på den måten finne.fram til det
områdethle områdene i kommunen som er best egnet Ibr anlegning av lovpetraseer.
Gjennom en planprosess vil man ogsejfå en helhedig vurdering av konsekvensene.far
ulike aspekter med denne tvpe jerdsel.

Etablering av snoskuterleder vil kunne gi et bedre tilbud til bevegelseshemmede og
eldre som onsker å komme seg ut i naturen, ol om det allerede i dagens.farskrdi er
åpnet opp.fOr en mindre streng behandling avlitnksj onshemmede sjol der.fOrmålet er
IV17 turkjoring.

Forskrifta til.forsoksordninga:
Forslaget forskrili inneholder imidlertid mange restriksjoner, og det legges opp til
en svært movsommelig prosess.for kommunene til kunne få godkjent sine
snoskuterlovper. Dette kan medfOre at.fOrsokskommunene knapt ti/få på plass
godkjente lovper.for fOrsoksperioden er over, og dermed få liten thldite grunnlag.for å
evaluere bruken av disse.

Det.fOrskriftsfestes at man skal utrede konsekvensene.fOr naturmangfald,.frilufisliv,
bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljo. Det er restriksjoner.fOr hvor
loyper kan etableres, og det skal blant annet tas hensyn til støy og ulemper.fOr

naturmangfald, bolig- og hytteområder, og kulturminner og kulturmiljo. I
tillegg til disse restriksjonene skal skuterlovpene ikke legges i verneområder..fbreslåtte
verneområder eller nasj onale villreinområder, være til skade eller ulempe.fOr
reindrilta eller kreve terrenginngrep. [jdere skal ikke lovpene legges i skredutsatte
områder eller bratt terreng, og, inngrepsfrie områder bor unngås.

Kommunen skal også sette vilkår for tidsrom jhr bruker av loypene med tanke på når
på dagen, ukedager, helg, howider og når pa året.

Radmannen mener det er positivt at lorpene ikke skal legges til verneområder, sjol om
dette innebærer at deler av Tvnset kommune ikke vil kunne åpnes.fOr.ferdsel. I tillegg
til verneområder, har både Forollhogna og Knutsho villreinområder status som
nasj onale villreinonwåder.

Endringene i forskrifta er i hovedsak ment å åpne opp for mulighet for kommunene til å
etablere loyper for fornoyelseskjoring med snoskuter med følgende vilkår:

• Loypene kan ikke legges i verna områder, foreslåtte verna områder eller i nasjonale
villreinområder.



Side 3 av 5

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.
Løypene skal ikke stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplanen.
Loypene skal ikke were til vesentlig skade eller ulempe for reindrift eller kreve
terrenginngrep.
Planarbeidet skal hensynta:

Stoy og andre ulemper for friluftslivet
Stoy og andre ulemper for naturmangfold
Støy og andre ulemper Ibr bolig- og hytteområder
Støy og andre ulemper for kulturrninner og kulturmiljø

I planarbeidet skal man utrede virkningen loypene vil ha for friluftsliv og
naturmangtbld i plan- og influensområdet.
Man skal kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og
vurdere betydningen av disse områdene opp mot ovrige friluftslivsområder i
kommunen.
I planlegginga skal man også hensynta sikkerhet for dem som kjorer og andre.
Kommunen skal i tbrskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder kjørefart
og kjoretid.
Det kan fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av loypene.
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snoskuterloype over en eiendom for grunneier
har samtykket til slik loype.
Loypene kan påklages og fylkesmannen er klageinstans.
Myndighet tbr å fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-4.
Dette knytter seg til stoy eller andre negative virkninger for friluftsliv
Departementet kan prove alle sider av saken ved en innsigelsessak.

Andre endringer i nasjonal forskrift:
§ 8 oppheves: I mgrensede områder med viktige,liskevann som ligger mer e7711 5 km.tra
brollet veg. og som har liten befolkning og ligger utenom hvfiegrender og sårhare naturvern,
.frilufts- eller viltområder, kan Millodirektoratet åpne mulighet i enkelte deler av landet for
bruk av snoseooter, I slike områder kan ifikesmannen legge ut lnyper,for kjøring med
snoseooter etter.thrslagfra kommunen. Fylkesmannen kan.lastsette vilkår.fnr bruken av
loypene.

§ 9 endres til å gjelde hele landet fra tidligere Finnmark og Nord-Troms: Motorferdsel euer
disse Ihrskrifter er ikke tillatt i tidsrommet,fra og med 5. mai til og med 30. juni.
Fylkesmannen kan bestemme at.fintudet skal gjelde andre tidsrom.for hele kommunen eller
,for scerskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrtf is- eller viltinteresser,
eller andre interesser som mounterdYelloven skal ivareta.

alkesmannen kan gjøre unntakira forluulet i spesielle tilfdler. etter begrunnet soknad fra
kommune eller enkeltperson. Soknadjra enkeltperson sendes gjennom kommunen. og
,IYIkesmannens enkeltvedtak kan paklages til Miljodirektoratet.
Forbudet gjelder ikke,for motoderdsel som er tillatt etter motocjørdsellovens (s<4.første ledd.

Sferlige sporsmål departementet ønsker tilbakemelding på:
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I. Tekniske krav til snoseooteren: Departementet foreslår ikke spesifikke krav til
snoscooteren. men onsker å høre om det er onskelig og om det er praktisk
gjennomforbart.

7. Kontroll og sanksjoner: foreslår ingenting konkret nå.
3. Okonomiske og administrative konsekvenser. Det beskrives at et styrket oppsyn av

politi og SNO vil kreve økte beviligninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder Ibr
veiledning. Det vil ikke gis økte midler til kommunal administrering.

Saksvurdering
Lov- og hirskrifisendringene videreforer de ulike hensynene og vurderingene som var fastsatt
for forsøket. Løypeforslag skal behandles etter plan- og bygningsloven som ved forsoket. Det
er med andre ord få endringer fra de vilkar og utredninger som var planlagt for forsoket til
lov- og forskriftsendringen.

Videre mener rådmannen at alle villreinområder bor inngå i unntaket og ikke bare de
nasjonale villreinområdene. Her bør man benytte dagens grense tbr helårsleveområde (for de
områdene som ikke er nasjonale villreinområder) som yttergrense. Videre bør man ha med i
forskrifia at snøskuterloypene ikke skal legges i INON-områder der det fra før ofte er lite
forstyrrelser og stoy. På denne måten kan man ivareta større områder der det fra før av er lite
påvirkning.

Rådmannen ser på endringene med §§ 8 og 9 i forskrifta som positive og naturlige i forhold til
en eventuell innforing av fonmyelseskjøring med snoscooter.

Særlige sporsmål:
Spesifikke krav til snoscooteren kunne for eksempel vært krav i forhold til støy.
hastighet, hestekrefter og lignende. Men det er usikkert om dette lar seg gjennomføre i
praksis i og med at det ikke gis signaler om økt oppsyn. Videre vil slike begrensninger
måtte gjelde for hele landet. Dersom det blir fornoyelseskjoring bor man legge vekt på
de faglige vurderingene ved planlegginga av loypene og sette begrensninger i forhold
til tid på dognet, tid på året, fart og lignende.

Det bør settes kontroll- og sanksjonsmuligheter i det nye lovlbrslaget.
Det må bevilges økte økonomiske rammer oremerket oppsyn av SNO og politi i
forhold til legaliseringen av fornoyelseskjøring i etablerte løyper. Dette er naturlig for
å øke kunnskapsgrunnlaget rundt lovendringen og sikre at kjøringa foregår lovlig.

Lovendringene legger opp til at Fylkesmannen skal ha innsigelsesmyndighet ved etablering av
loyper. Kommunen kan tillate rasting.istopp 30 meter fra hver side av løypa på fastsatte
plasser. Dette vil da ikke gjelde for hele strekningen.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljo.
Okt ferdsel med snoskuter vil føre til et okt COn-utslipp. På den annen side vil de foreslåtte
endringene kunne fore til at færre nordmenn kjører til Sverige med bil, henger og snøskuter.
Dette vil gi en reduksjon i CO2-utslipp.
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Innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, støtter forslaget til endringer i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag, og forskrift om motorkjøretøyer i utmarks ou på islagte vassdrag.

Kommunestyret behandlet saken i mote 26.08.201,1 :
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersyend Salbu:
Ved lokal forvaltning skal det tas særlige hensyn til natur og miljø, samt det tradisjonelle
triluftslivet, når en vurderer søknader etter eventuell ny lovgivning.

Forslaget fra Salbu enstemmig yedtatt. Tilleggsforslaget tas med i rådmannens innstilling.

Radmannens innstilling med vedtatt tillegg yedtatt med 23 mot 3 stemmer.

Vedtak
Tynset kommune, kommunestyret, støtter forslaget til endringer i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag, og forskrift om motorkjoretøyer i utmarks og på islaute vassdrag.

Ved lokal forvaltning skal det tas særlige hensyn til natur og miljø. samt det tradisjonelle
friluftslivet, når en vurderer soknader etter eventuell ny lovgivning.


