Motorferdsel i utmark og vassdrag
Generelt
Beskrivelse
Snøskuter og motorkjøretøySkal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til
formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om
tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
Vannskuter og annen motorfartøyVannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer
større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2
kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men
kommunen kan begrense bruken.
Kriterier/vilkår
Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til
formål som er spesielt nevnt i forskriften (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder
for eksempel bruk av snøskuter til og fra hytter.
Sand IF har tillatelse til å utføre leiekjøring med snøscooter. Tillatelsen gjelder frem
til 30. april 2016.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.
Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og
plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.
Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal kommune, Hedmark.
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2002-05-30-596
Lover
Forvaltningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Motorferdselloven

Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Småbåtloven
Forskrifter
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og
forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være
skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som
kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.
Vedlegg
• Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
• Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
• Kart som viser kjøretraseen
• Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres
innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig
få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre
uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener
vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til
kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til
fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
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