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I hht samme forskrift paragraf 6, gis det tillatelse til transport av turister på dispensasjon for 2 år, da 
transport ikke kan ansees mulig dekket på annen måte til besøksmålet.  
 
Trasé for fast drift, bes tatt opp i form av en planprosess for regulering av egnet løype.  
Firmaet har organisasjonsnr, og kommunen ber om at det fremlegges dokumentasjon / regnskap for 
driften.» 
 
Det framgår av saksdokumentene at det er snakk transport av turister og utstyr langs skiløypenett 
opp til en etablert grillhytte, samt en forlengelse av løypetraséen for «å kunne transportere turister, så 
vel som lokalbefolkning, opp til toppen av Bruna». Det er opplyst at det er investert og lagt til rette med 
toalett for turistene ved grillhytta. Det framgår videre av saksdokumentene at det også tidligere år 
har vært gitt tillatelse til tilsvarende transport opp til grillhytta, men at forlengelsen videre mot Bruna 
er ny i år.  
 

Fylkesmannens vurdering 
Lov av 10. juni 1977 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag har som formål «ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å 
verne om naturmiljøet og fremme trivselen», jf. § 1. Lovens utgangspunkt er at motorisert 
ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, dersom ikke annet følger av loven selv eller vedtak 
gjort med hjemmel i loven, jf. § 3. I utmark og på islagt vassdrag kan motorkjøretøyer i henhold til 
lovens § 4 a bare brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet.  
 
Transport av turister etter motorferdselforskriften § 6, særlig behov 
Motorferdselforskriften § 6 åpner for at kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – i unntakstilfeller kan gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annet måte.  
 
Rundskriv T1-/96 presiserer at før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. For at 
kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;  

a) Søkeren må påvise et særlig behov. 
b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring. 
c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 
d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Vi viste i vårt forhåndsvarsel om omgjøring datert 4. april 2019 til en klageavgjørelse i 
Miljødirektoratet fra 2015 som omhandlet transport av turister til hytte i reiselivssammenheng i 
forbindelse med nordlysturisme, samt som et utgangspunkt for sightseeing/vandring. Direktoratet 
skriver i denne klageavgjørelsen at regelverket er svært restriktivt med hensyn til ren 
persontransport, og etter direktoratets vurdering kan de vanskelig se at det er i tråd med 
intensjonen i loven å etablere nye turistanlegg eller turistkonsept på fjellet under forutsetning av at 
kommunen gir dispensasjon for å frakte folk dit med motorkjøretøy. Dispensasjon vil også skape 
presedens for utvikling av økt motorferdsel i forbindelse med turistnæring, noe som etter 
direktoratets vurdering også vil være i strid med målet om å redusere motorferdsel til et minimum. 
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Etter vår vurdering tilsier direktoratets uttalelser i den nevnte klageavgjørelsen at det heller ikke i din 
sak er anledning å gi tillatelse til transport av turister med hjemmel i forskriftens § 6. Vi vurderer at 
bruk av snøscooter for å transportere gjester til lavvocampen ikke er et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, jf. vilkår gitt i § 6 i forskriften. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering er bruk av snøscooter til transport av turister slik det er gitt tillatelse 
til i denne saken, ikke et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, jf. vilkår gitt i § 6 i 
forskriften. Dette gjelder både transport til grillhytte og transport videre mot toppen Bruna. 
Fylkesmannen omgjør og opphever derfor tillatelsen som formannskapet har gitt til transport av 
turister i sak 15/2019.  
 
Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring  
Etter motorferdselforskriften § 5a kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport 
av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av 
utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse 
av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. 
 
Det framgår av rundskriv T-6/09 at det etter § 5a første ledd kun er transport av «materiell og utstyr»  
som kan tillates. Det innebærer at det ikke er åpning for å gi tillatelse til motorferdsel i 
forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer. Såkalt snøskutersafari 
er det dermed ikke hjemmel til å gi tillatelse til etter denne bestemmelsen. Dette gjelder uavhengig 
av om den næringsdrivende anser slik transport som økonomisk lønnsom. Dette innebærer blant 
annet at kommunen må vurdere hvilken form for fremkomstmiddel det eventuelt skal gis tillatelse 
til. Kommunen må også vurdere om transporten på grunn av vekt, størrelse, omfang, avstand og 
lignende er strengt nødvendig. Det skal ikke gis tillatelse til transport av materiell og utstyr dersom 
transportbehovet er av så lite omfang at det lett kan løses uten motorisert transport. 
 
Formannskapet har gitt tillatelse til transport av utstyr etter motorferdselforskriften § 5a som en del 
av vedtaket i sak 15/2019. Behovet for transport av utstyr er i denne saken knyttet direkte til at 
turister skal transporteres opp grillhytte med hjemmel i forskriftens § 6 (omtalt ovenfor). Vår 
vurdering er derfor at grunnlaget for transport av utstyr faller bort når det ikke er hjemmel til 
transport av turister slik formannskapet har vedtatt i denne saken. Fylkesmannen omgjør og 
opphever derfor tillatelsen som formannskapet har gitt til transport av utstyr i sak 15/2019. Dersom 
det er behov for transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, som ikke baserer 
seg på transport av personer, må det fremmes ny søknad om dette til kommunen. 
 
Fylkesmannen har også vurdert om kommunen i denne saken kan innvilge dispensasjon til bruk av 
snøscooter for kjøring i utmarksnæring etter motorferdselforskriften § 5 første ledd bokstav d). 
Denne bestemmelsen er noe forskjellig fra motorferdselforskriften § 5a, bl.a. ved at den også åpnet 
for noe persontransport. Ifølge Rundskriv T-6/09 var intensjonen å oppheve § 5 første ledd bokstav 
d) etter innføring av § 5a, men det har ikke skjedd og disse bestemmelsene er begge gjeldende per i 
dag.   
 
Forskriftens § 5 første ledd bokstav d) åpner for at kommunen kan gi tillatelse til kjøring i 
utmarksnæring for fastboende. Det framgår av rundskriv T-1/96 at bestemmelsen er ment for 
fastboende som kan ha behov for motorisert transport i forbindelse med utmarksnæring.  Det må 
dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. Kommunen kan eventuelt 
kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave. 
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Bestemmelsen vil f.eks. kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift av 
utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder nødvendig 
tilsyn med og transport av gjester til hyttene. Videre vil nødvendig transport i forbindelse med 
næringsmessig jakt og fiske kunne tillates, der jakten/fisket drives som attåtnæring av en viss 
inntektsmessig betydning. Begrepet utmarksnæring må tolkes restriktivt slik at biinntekter, som 
f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil komme inn under bestemmelsen. 
 
Snøscootersafari og liknende kan ikke tillates etter forskriftens § 5 første ledd bokstav d. Det er ikke 
tilstrekkelig til å betegne det som utmarksnæring at selve transporten er lønnsom for transportøren. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering er § 5 første ledd bokstav d) neppe relevant i denne saken. Bruk av 
en grillhytte kan ikke sammenlignes med drift av utleiehytter som omtalt i rundskrivet. Og etter det 
vi kjenner til er det heller ikke snakk om at aktiviteten drives som en del av næringsgrunnlaget for et 
gårdsbruk. Rundskrivet er uansett tydelig på at begrepet utmarksnæring må tolkes restriktivt slik at 
biinntekter, som f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil komme inn under bestemmelsen. 
 
Planprosess for etablering av snøscooterløype  
Formannskapet har i vedtaket bedt om at det igangsettes en planprosess for regulering av 
løypetrasé for fast drift.  
 
Kommunestyret har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre med hjemmel i § 4a i 
motorferdselloven og § 4a i motorferdselforskrifta. Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å 
vedta et kart over snøskuterløypene og bestemmelser for bruken av løypene. Krav til prosess for å 
fastsette snøskuterløyper følger av nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd.  
 
I regelverket som åpner for at kommunene kan etablere snøskuterløyper er det satt en rekke 
begrensninger i adgangen til å fastsette slike løyper, og flere hensyn som kommunen plikter å ta i 
arbeidet. Det er også satt flere krav til prosess og utredninger. Vi anbefaler at kommunen bruker 
tilgjengelig veiledning på Miljøkommune i dette arbeidet; 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c), omgjør og opphever 
Fylkesmannen formannskapets vedtak av 6. februar 2019 i sak 15/19. Formannskapets vedtak i sak 
15/19 er ugyldig da motorferdselforskriftens § 6 ikke åpner for transport av turister slik det er gitt 
tillatelse til, samt at motorferdselforskriftens § 5a ikke åpner for transport av materiell og utstyr som 
baserer seg på transport av personer. 
 
Klagerett 
Dette vedtaket kan innen tre uker fra mottak påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage sendes 
Fylkesmannen. Se for øvrig vedlagte orientering om retten til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
Torfinn Sørensen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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