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26/10 Nordreisa dispensasjonsutvalg 16.11.2010 

Bestemmelser for kjøring etter § 3 bokstav b-g i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag med tilhørende forskrifter 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 16.11.2010  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Dispensasjonsutvalget viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §§ 3 og 6 og vedtar følgende bestemmelser. 
 
Motorferdselsforskriftens § 3., fastsetter at motorkjøretøy på vinterføre nyttes til: 
 
b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder,  

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 

e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter, 

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 

dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

g) nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 

skogforvaltningen i Finnmark. 

 
 
§ 3 b  andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

 
Bestemmelser:  
Ingen 



 
§ 3 c  transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

 
Bestemmelser:  
Ingen 
 
§ 3d  transport av materialer og utstyr ved bygging. Det kan gis dispensasjon for transport av 

materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 

 
 
Bestemmelser:  
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnr til den som skal kjøre. 
Kopi av byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved meldingen. Kommunen 
tillater at det kan benyttes snøscooter for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk fra 
nærmeste bilveg til byggetomt inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt.    
 
 
§ 3e  opparbeiding og preparering av skiløyper 

Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser 

når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 

 
Med hjemmel i § 6 inkluderes grendelagene i denne bestemmelsen.  
 
Bestemmelser:  
Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av hjelpekorps, 
idrettslag, turlag, turistbedrifter, grendelag, kommunen eller de som kjører på vegne av 
kommunen. Det kan benyttes tråkkemaskin eller snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det 
som hovedregel benyttes løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke 
såle) og ved store snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov for 
tilførselsløype skal den også merkes på kartet. 
 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på laget/bedriften, dens leder,  
navn på kjørere, kart med område og/eller trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 
3-5 kjørere i hvert område/trasee. For oversikt over lag/bedrifter og områder med godkjente 
traseer, se vedlegg 1. 
 
Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 04.mai.   
Ansvarlig leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en bekreftelse til alle 
som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes under kjøring. 
Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av ansvarlig leder.  
 
 
§ 3f  vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger Det kan gis disp til nødvendig transport i 

forbindelse med vitenskaplige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, 

etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 

 
 
Bestemmelser:  



Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal melde fra til Nordreisa 
kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt 
og område for kjøringen. 
 
Alle elgvald i kommunen kan en gang i året benytte snøscooter til gjennomføring av  
elgtelling. Før tellingen gjennomføres skal valdleder sende melding til Nordreisa kommune. 
Meldingen skal inneholde navn, adresse telefon nr til valdleder og navn på alle som skal delta. 
Listen sendes inn senest en dag før planlagt telling. 
Tellingene må gjennomføres innenfor eget vald og skje i løpet februar og mars. 
 

Rådmannens innstilling 

Dispensasjonsutvalget viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §§ 3 og 6 og vedtar følgende bestemmelser. 
 
Motorferdselsforskriftens § 3., fastsetter at motorkjøretøy på vinterføre nyttes til: 
 
b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder,  

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 

e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter, 

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 

dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

g) nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 

skogforvaltningen i Finnmark. 

 
 
§ 3 b  andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

 
Bestemmelser:  
Ingen 
 
§ 3 c  transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

 
Bestemmelser:  
Ingen 
 
§ 3d  transport av materialer og utstyr ved bygging. Det kan gis dispensasjon for transport av 

materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 

 
 
Bestemmelser:  
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnr til den som skal kjøre. 
Kopi av byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved meldingen. Kommunen 
tillater at det kan benyttes snøscooter for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk fra 
nærmeste bilveg til byggetomt inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt.    
 



 
§ 3e  opparbeiding og preparering av skiløyper 

Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser 

når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 

 
Med hjemmel i § 6 inkluderes grendelagene i denne bestemmelsen.  
 
Bestemmelser:  
Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av hjelpekorps, 
idrettslag, turlag, turistbedrifter, grendelag, kommunen eller de som kjører på vegne av 
kommunen. Det kan benyttes tråkkemaskin eller snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det 
som hovedregel benyttes løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke 
såle) og ved store snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov for 
tilførselsløype skal den også merkes på kartet. 
 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på laget/bedriften, dens leder,  
navn på kjørere, kart med område og/eller trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 
3-5 kjørere i hvert område/trasee. For oversikt over lag/bedrifter og områder med godkjente 
traseer, se vedlegg 1. 
 
Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 04.mai.   
Ansvarlig leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en bekreftelse til alle 
som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes under kjøring. 
Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av ansvarlig leder.  
 
 
§ 3f  vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger Det kan gis disp til nødvendig transport i 

forbindelse med vitenskaplige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, 

etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 

 
Bestemmelser:  
Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal melde fra til Nordreisa 
kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt 
og område for kjøringen. 
 
Alle elgvald i kommunen kan en gang i året benytte snøscooter til gjennomføring av  
elgtelling. Før tellingen gjennomføres skal valdleder sende melding til Nordreisa kommune. 
Meldingen skal inneholde navn, adresse telefon nr til valdleder og navn på alle som skal delta. 
Listen sendes inn senest en dag før planlagt telling. 
 
 
Tellingene må gjennomføres innenfor eget vald og skje i løpet februar og mars. 

 

Saksopplysninger 

I nasjonal forskrift § 3 er det satt opp en del formål som motorkjøretøy kan nyttes til på 
vinterføre: 
 

§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:  



a) formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd,  

b) Andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift,  

c) Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,  

d) Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,  

e) Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter,  

f) Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 

dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,  

g) Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 

skogforvaltningen i Finnmark.  

h) Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 

beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra 

kommunene.  

 
i) Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere 

påkjørselrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.  

 
Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstav b-g, herunder om 
området, traseer sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr mv. 
 
 
Kommunen har i flere år behandlet disse sakene på lik linje med § 5 saker. Det er ikke riktig. Vi 
er i vinter blitt gjort kjent med dette, og ønsker nå å lage enkle bestemmelser for disse typene 
kjøring i hht retningslinjene i nasjonal forskrift. I innstilling til vedtak er det satt opp 
bestemmelser for de typer kjøringer som vi mener er aktuelle her. I § 3e er ikke grendelag 
inkludert. I Nordreisa utføres en stor del av oppkjøringen av skiløyper av ulike grendelag. Det 
foreslås derfor at med hjemmel i § 6 tas grendelagene med i denne ordningen på lik linje med de 
andre aktørene som er nevnt i § 3. 
 

Vurdering 

Nordreisa kommune har i mange år behandla saker etter nasjonal forskrift § 3 feil. Dette ble 
påpekt av Fylkesmannen i Troms under et tilsyn i vinter. Vi har i forslaget lagd bestemmelser til 
§ 3d-f. For de andre bokstavene mener vi det er uaktuelt for oss. For bokstavene e og f mener vi 
det er helt påkrevd for å gi klare retningslinjer for denne kjøringa. For bokstav d er vi litt mer 
usikre, men har valgt å lage bestemmelser.  
 
 


