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Høring - Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdsel-forskriften) 
ble endra høsten 2020. Endringene gjelder § 5 c – snøscootertransport til hytte for hytteeier, hvor 

avstandskravet på 2,5 km (mellom bilvei og hytte) er fjerna i nasjonal forskrift. Det samme er kravet om 

at leiekjører skal benyttes der det er mulig. Med bakgrunn i dette må Stjørdal kommune revidere sine 
retningslinjer for praktisering av lov og forskrift om motorferdsel i utmark. I de kommunale 

retningslinjene tas det bl.a. stilling til i hvor stor grad kommunen skal utnytte handlingsrommet som 

nasjonalt regelverk gir. 

 
Forslag nye retningslinjer for motorferdsel i Stjørdal ble behandla i Utvalg Plan og Miljø (UPM) 

17.03.2021. På møtet ble det enstemmig vedtatt at to ulike forslag skulle sendes på høring:  

 

• Alternativ 1: Kommunedirektørens forslag til kommunale retningslinjer og 

• Alternativ 2: Forslag til kommunale retningslinjer med utgangspunkt i Ketil Einar Nilsen (SP), 
Torger Størset (AP) og Arild Gressetvold (FRP) forslag  

 

Alternativ 1 er begrunna fra Kommunedirektørens side i vedlagte særutskrift fra behandling av saken i 

UPM. Der foreslås blant annet ei videreføring av avstandskravet på 2,5 km, for dispensasjon til hytteeier 
for transport av utstyr og varer til hytta, etter forskriftens § 5 c. Kavet om å bruke leiekjører framfor å gi 

private dispensasjoner til hytteeier – i områder der det finnes leiekjører – foreslås fjerna. Det foreslås 

videre å opprettholde begrensninga på inntil ti turer per sesong og at det fortsatt skal være krav om 
kjørebok. For hytteeiere med kortere kjøreavstand enn 2,5 km – i områder der det ikke finnes leiekjører – 

foreslås det å åpne opp for at det kan det gis dispensasjon for én tur med snøscooter per sesong etter 

forskriftens § 5 c. 
 

I Alternativ 2 foreslås ei fjerning av kravet om minsteavstand på 2,5 km mellom bilvei og hytte etter 

forskriftens § 5 c. Videre foreslås det at det ikke lenger skal stilles krav om å benytte leiekjører der det er 

mulig. Forslagstillerne foreslår også at det ikke skal være noen begrensning på antall turer som skal kunne 
innvilges per sesong, og at det heller ikke lenger skal være krav om å føre kjørebok. 

 

Stjørdal kommune sender med dette to alternative forslag for nye retningslinjer for praktisering av lov og 
forskrift om motorferdsel i utmark på høring. Vedlagt følger også særutskrift fra behandling av saken i 

UPM og ny nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Vi ber om 

synspunkt på retningslinjene – både på de detaljene som er ulike i de to alternativene og på det som det 
øvrige. Frist for å sende inn synspunkt på retningslinjene settes til 1. mai 2021. 
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Vedlegg: Forslag til kommunale retningslinjer – Alternativ 1 

  Forslag til kommunale retningslinjer – Alternativ 2 
  Særutskrift fra 1. gangs behandling av kommunale retningslinjer  

  Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - Lovdata 

 


