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Sak om forsøksordning for snøscooterkjøring 

 

Vi viser til Sivilombudsmannens brev 17. desember 2013 og til muntlig kontakt vedrørende 

frist for besvarelse.  

 

1. Innledning 

I den foreliggende saken er det besluttet å igangsette en forsøksordning, og det er i tråd med 

dette sendt en invitasjon til et utvalg av landets kommuner. Forsøksordningen er ennå  

ikke formelt vedtatt, og har følgelig ikke trådt i kraft. Før den enkelte kommune blir del av 

forsøket må kommunen vedta den standardiserte forsøksforskriften, og deretter sende den til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, via Klima- og miljødepartementet, for 

stadfestelse. Det er først når forskriften er stadfestet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet at den enkelte kommune er å anse som en forsøkskommune. 

Fristen for å sende inn forskrift til stadfesting er satt til 1. april 2014, jf. brev 3. desember 

2013 fra Miljøverndepartementet  til kommunene. Departementet har etter utsendelsen av 

nevnte brev 3. desember 2013 mottatt svar fra totalt 17 kommuner pr. 4. februar 2014 som har 

vedtatt den standardiserte forskriften.  

 

Det er for tidlig å gi et anslag på hvor mange av de 108 inviterte kommunene som kan antas å 

vedta den standardiserte forskriften innen 1. april 2014. Kommunene som er invitert meldte 

sin interesse basert på høringsbrevet som ble sendt 30. mai 2013, og den standardforskrift som 

ble presentert i denne forbindelse. Det har i etterkant blitt foretatt enkelte endringer i denne 

standardforskriften. Det har videre blitt presisert at det i forsøket ikke blir anledning for 

kommunene til å avgrense bruk av løypene til bestemte brukergrupper, slik en del kommuner 

ønsker. Det er også usikkert om samtlige kommuner som meldte sin interesse sommeren 2013 

under forrige regjering, fortsatt ønsker å delta i forsøket. Dette på bakgrunn av at ny regjering 
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tydelig har signalisert en ambisjon om at motorferdselloven skal endres, gjennom å varsle 

oppstart av arbeid med lovendring. Hvorvidt den enkelte kommune som meldte sin interesse 

sommeren 2013, i lys av dette heller velger å avvente en eventuell lovendring, vil man først få 

svar på etter 1. april 2014. Det skal her påpekes at den enkelte kommune må gjennomføre 

saksbehandling og planprosessene for å etablere scooteløyper, og det er usikkert om samtlige 

inviterte kommuner vil anse det som formålstjenelig å gjennomføre en slik prosess for å få 

etablert løyper for en tidsbegrenset forsøksperiode.  

 

Størrelsen på forsøket med kommunal myndighet til å etablere snøscooterløyper vil altså først 

være avklart etter 1. april 2014.   

 

Saken er altså ikke ferdig behandlet i forvaltningen.  

 

For ordens skyld peker departementet også på at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 

har igangsatt undersøkelser i samme sak.  

 

2. Ombudsmannens spørsmål 

 

Innledningsvis vil vi vise til brev 9. januar 2014 og 6. februar 2014 fra statsråd Jan Tore 

Sanner til Stortinget, Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Vi mener de spørsmål som er stilt 

om forholdet til forsøksloven er besvart der. 

 

Når det gjelder saksgangen forut for avgjørelsen om iverksettelse av ny forsøksordning, 

mener vi det har vært gjennomført en grundig prosess. 

 

Forrige forsøksordning oppsummeres på følgende måte i rapporten ”Motorferdsel og 

samfunn” fra 2006:  

 

”Erfaringene fra motorferdselsforsøket er begrensede både på grunn av et lite antall 

kommuner og en relativt kort forsøksperiode. Forsøket har heller ikke gitt erfaringer om 

hva det vil gi av effekter å legge ut åpne rekreasjonsløyper i befolkningstette områder i 

Sør-Norge. Forsøket har heller ikke gitt erfaringer om effekter av å legge ut 

rekreasjonsløyper gjennom flere kommuner, noe som vil kunne bli et spørsmål hvis 

forsøket blir utvidet til nasjonal praksis.”  

 

Departementet sendte 30. mai 2013 på bred høring et forslag om endringer i forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Høringsbrevet inneholdt også en 

invitasjon til kommunene om å delta i en forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. 

Høringsuttalelser fra kommuner, statlige organer og organisasjoner, ga oss et bredt grunnlag 

for å vurdere innholdet i forsøksordningen. Det kom inn til sammen 108 høringsuttalelser, 

hvorav 53 fra ulike kommuner. Det kom også inn en rekke høringsuttalelser fra ulike 

organisasjoner, herunder også fra DNT og FRIFO. Det ble gjort flere endringer i innretningen 

av forsøket etter høring, bla. om registrering av ulykker, presisering av innsigelsesadgang, 

justering av føringer på traselokalisering mv. Ordningen er videre basert på at den enkelte 

kommune må søke om å få delta og dermed selv ønske å være med i ordningen. Vi presiserer 
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at ordningen bare er åpen for de 108 kommunene som hadde meldt sin interesse innen 15. 

november 2013. Kommuner som har meldt sin interesse etter dette tidspunkt får ikke vurdert 

sin søknad.  

 

Selv om ordningen i omfang er utvidet i forhold til det forslaget som ble sendt på høring, 

mener vi høringen har gitt tilstrekkelig grunnlag for en slik utvidelse. Vi vil også peke på at 

den forsøksordning som skal  iverksettes ikke åpner for scootersafari i alle landets kommuner, 

slik det var lagt opp til i det forslaget som var på høring jf høringsbrevet pkt. 3. Regjeringen 

vil heller ikke innføre forslaget som var på høring vedrørende adgang til å anlegge 

grenseløyper til Sverige i de 33 grensekommunene. Den faktiske forskjellen mellom 

høringsforslaget og andelen kommuner som nå kan få utvidet adgang til å legge til rette for 

rekreasjonskjøring er derfor ikke så stor som det kan gis inntrykk av. Vår hovedbegrunnelse 

for å utvide forsøket med flere kommuner, var først og fremst et ønske om bredere erfaring, 

blant annet med grenseoverskridende løyper mellom kommuner, og mellom kommuner med 

ulik befolkningstetthet og ulike geografiske forhold. Et større antall kommuner gir bredere 

erfaringsgrunnlag til bruk i vurdering av lovendringer i motorferdselloven.  

 

Vi vil i tillegg presisere at det er et større antall kommuner med potensial for 

snøscooterkjøring, som ikke vil kunne få anledning til å delta i forsøket. Eksempelvis i 

innlandsfylket Oppland, hvor både snøforhold og øvrige forhold ligger vel til rette for 

snøscooterkjøring i en stor andel av kommunene, er det kun 9 av 26 aktuelle kommuner som 

vil kunne delta i forsøket. I Finnmark, hvor det er potensial for snøscooterkjøring i samtlige 

kommuner, er det 5 av 19 kommuner som vil kunne delta. I øvrige kommuner i fylket vil 

myndigheten til å etablere rekreasjonsløyper fremdeles ligge hos fylkesmannen. 

 

Den forsøksordningen som har eksistert siden 2001, med et svært begrenset antall kommuner 

(7), er utgangspunkt for den ordningen som nå skal etableres. Et hovedelement i forrige 

forsøk var å koble motorferdselpolitikken til ordinære lokale planvedtak og planprosesser 

etter plan og bygningsloven. Et av hovedfunnene i evalueringen av forrige forsøk var at plan- 

og bygningslovens prosedyrer for kommuneplanlegging til en viss grad sikrer en helhetlig 

vurdering av berørte interesser. Dette funnet gir etter departementets menig grunnlag for å gå 

videre med en ordning hvor etablering av snøscooterløyper skjer etter kommunale 

planprosesser etter plan- og bygningsloven. Som vist innledningsvis var det imidlertid flere 

grunner til at forrige forsøksordning ga et begrenset grunnlag for å vurdere utvidelse av 

ordningen med kommunal myndighet til å etablere rekreasjonsløyper til en landsdekkende 

ordning. De syv kommunene som har deltatt i den første forsøksordningen omfatter Fauske, 

Hattfjelldal, Røros, Lom, Stor-Elvdal, Vinje og Sirdal. Felles for disse er at de har store 

utmarksarealer og relativt lav befolkningstetthet. Vinje og Stor-Elvdal har begrensninger for 

tilgang til løypene i form av krav om medlemskap i lokal scooterklubb. Forsøket ga derfor 

ikke grunnlag for å vurdere konsekvenser av å legge ut åpne rekreasjonsløyper i mer 

befolkningstette områder i Sør-Norge. Utvalget på opp til 108 kommuner gir et vesentlig 

større grunnlag for å høste erfaringer med kommunal forvaltning av rekreasjonsløyper, 

herunder i mer befolkningstette områder. Forrige forsøk ga heller ikke erfaringer om effekter 

av å legge ut rekreasjonsløyper gjennom flere kommuner. Dette blir mulig med den nye 
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forsøksordningen. Ved å utvide forsøket blir det videre større mulighet for å hente erfaringer 

med etablering av løyper i kommuner med ulik geografi mv.    

 

I evalueringen fra forrige forsøk ble det også påpekt at dårlig plangrunnlag spesielt angående 

friluftsinteresser gjorde det vanskelig å ta hensyn til denne interessen i arealsoneringen. I nytt 

forsøk er det lagt inn krav om at kommunene i planforslaget må kartlegge og verdsette 

friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 

mot øvrige friluftsområder i kommunen. I nytt forsøk vil det således bli bedre grunnlag for å 

evaluere i hvilken grad friluftsinteressene blir tatt hensyn til i planprosessene. 

 

Departementet mener på bakgrunn av ovenstående at iverksettelsen av en ny og utvidet 

forsøksordning er forsvarlig og faglig vel underbygget.  

 

Departementet er bedt om å redegjøre for innsigelser til forsøket og departementets 

behandling av disse. Departementet viser til vedlagt korrespondanse med Fosen 

naturvernforening.  

 

Når det gjelder evaluering av forsøket viser departementet til oppdragsbrev 24. januar 2014 til 

Miljødirektoratet. Det er satt av 3 mill. kroner i budsjettet for 2014 til dette formålet. 

Direktoratet bes for det første om å iverksette en evaluering av gjennomføringen av 

planprosessene i kommunene. En slik evaluering skal ta sikte på å avklare om kravene som 

forsøksforskriften stiller til lokalisering og etablering av løypene anses hensiktsmessige. 

Departementet ber videre om at det foretas en evaluering av et utvalg kommuner som avklarer 

trase for sine løyper vinter/vår 2013/2014, for å se på i hvilken grad man har lyktes med å 

lokalisere løypene i tråd med de hensyn og føringer som er nevnt i forsøksforskriftene § 3 

annet ledd og § 4. Denne delen av evalueringen skal være gjennomført innen 1. oktober 2014.   

 

Departementet ber videre om at det igangsettes en langsiktig følgeevaluering av forsøket i 

henhold til tema angitt i forsøksforskriften § 1 første ledd bokstav a-c. Departementet ber om 

at det i denne evalueringen inkluderes en eller flere av de opprinnelige forsøkskommunene 

som ble utpekt i 2001, slik at man får bedre grunnlag for å vurdere mer langsiktige 

utviklingstrekk jf. ovennevnte temaer i områder hvor adgangen til å etablere 

rekreasjonsløyper allerede har vært lagt til kommunene i noe tid. Direktoratet skal her avgi 

årlige statusoppdateringer inntil forsøket avsluttes og sluttrapport utarbeides.  

 

Forsøket skal altså iverksettes parallelt med at det planlegges et arbeid med sikte på å fremme 

forslag om endringer i motorferdselloven. Bakgrunnen for at dette skjer parallelt er at vi ikke 

har hatt tilstrekkelig kunnskap om effekten av etablering av løyper til rekreasjonskjøring. Det 

ville ikke vært hensiktsmessig å sette i verk et lovarbeid uten bedre kunnskapsgrunnlag, og et 

av formålene med forsøket er nettopp at det skal bidra til å belyse hvilke lovendringer som 

bør foreslås fremmet for Stortinget. Det blir videre vesentlig å avdekke hvor vidt kravene som 

er stilt til den kommunale saksbehandlingen er hensiktsmessige, samt hvorvidt kommunene 

lykkes i å ivareta de ulike interessene i de lokale planprosessene. Også andre elementer i 

forsøket, for eksempel knyttet til etablering av kommuneoverskridende løyper, er det 

hensiktsmessig å teste ut før det foreslås permanente endringer i lovverket. Vi understreker at 
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det er viktig for departementet å innhente erfaringer fra forsøksordningen før det fremmes et 

lovforslag for Stortinget.  

 

Vedlagt følger departementets saksdokumenter knyttet til utvidelsen av forsøksordningen fra 

40 til opptil 108 kommuner. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Torkel Ramberg 

 spesialrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

  

- Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Stortinget, Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen 9. januar 2014 og 6. februar 2014.  

 

- Brev fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet 24. januar 2014 

 

- Departementets saksdokumenter vedrørende utvidelse av forsøksordningen 

 

-  

 

 


