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Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i 

utmark, og opprettelse av dispensasjonsnemd for motorferdsel i utmark for 

saker etter forskriftens § 6 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
1. Utkast til «Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik 

kommune» sendes ut på høring.  

2. Kommunestyret oppretter en dispensasjonsnemd for motorferdsel i utmark for alle saker 

etter forskriftens § 6. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om valg og retningslinjer 

til dispensasjonsnemd til neste kommunestyretmøte.  

 

 

Møtebehandling fra Hovedutvalg for plan og utvikling 15.09.2020 

 

PLAN - behandling: 

Hovedutvalg for plan og utvikling slutter seg til rådmannens forslag. 

 

PLAN- 030/20 Innstilling: 

 

 

Møtebehandling fra Narvik formannskap 17.09.2020 

 

FORMS - behandling: 

Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt 

 

FORMS- 074/20 Innstilling: 



1. Utkast til «Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik 

kommune» sendes ut på høring.  

2. Kommunestyret oppretter en dispensasjonsnemd for motorferdsel i utmark for alle saker 

etter forskriftens § 6. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om valg og retningslinjer 

til dispensasjonsnemd til neste kommunestyretmøte.  

 

 

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 01.10.2020 

 

KST - behandling: 

Votering: 

Formannskapets innstilling pkt. 1 - enstemmig vedtatt 

Formannskapets innstillng pkt. 2 - vedtatt mot 1 stemme 

 

 

KST- 127/20 Vedtak: 

1. Utkast til «Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik 

kommune» sendes ut på høring.  

2. Kommunestyret oppretter en dispensasjonsnemd for motorferdsel i utmark for alle saker 

etter forskriftens § 6. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om valg og retningslinjer 

til dispensasjonsnemd til neste kommunestyretmøte.  

 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

Saken oversendes …………………………….. for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 

 
 

 

SAKSUTREDNING : 
 

Innledning. 
Etter kommunesammenslåingen er det vesentlig å sammenfatte og oppdatere retningslinjene for 

behandling av søknader om motorferdsel i utmark fra de tidligere kommunene Narvik, Ballangen og 

deler av Tysfjord. I denne saken skal kommunestyret ta stillingen til om man ønsker å sende 

retningslinjene på høring.  

En dispensasjonsnemd for behandling av søknader etter forskriftens § 6 vil imøtekomme 

unntakstilfeller for transportbehov gjennom å redusere saksbehandlingstiden vesentlig.  

 

Saksopplysninger kommunale retningslinjer 
Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik kommune 

er utarbeidet. Retningslinjene omfatter kun de saker som må omsøkes, dvs. trenger en dispensasjon fra 



kommunen. Dette omfatter behandling av søknader knyttet til snøscooter, helikopter, båt, 

barmarkskjøring mv. etter bestemmelser i motorferdselloven og i sentral forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer, med videre veiledning fra rundskrivene T-1/96 og T-6/09. Det vises for øvrig til 

Miljødirektoratets nettside om regulering av motorferdsel i utmark. 

Hovedregelen er at motorferdsel er forbudt med mindre annet følger av motorferdselloven eller med 

hjemmel i denne loven. Kommunen har i sin saksbehandling av motorferdselsregelverket ansvar for å 

begrense motorferdsel i utmark til et minimum, ivareta natur samt fremme trivsel. Dette er gitt i lov og 

sentral forskrift gjennom formålsparagrafer og utdypinger av disse gjennom rundskrivene. Kommunen 

har plikt til: 

· Å veilede søkere i regelverket 

· Å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark 

og 

vassdrag i henhold til regelverket 

 

Vurdering av kommunale retningslinjer 
Bakgrunnen for arbeidet er sammenslåing mellom Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord kommune. 

Det foreligger utdaterte retningslinjer og man saksbehandler etter tidligere kommunegrenser. Det 

tilføyes at administrasjonen gjennom dialog med befolkningen, samt politi- og oppsynsmyndighet 

finner differensierte soner med utdaterte retningslinjer verken hensiktsmessig, å være i tråd med 

likebehandlingsprinsipp eller adekvat for håndheving av lovverket.  

Hensikten med arbeidet er å få på plass et lokalt motorferdselregelverk for Narvik kommune i samsvar 

med føringer som regulerer motorferdsel i tråd med motorferdsellovens formålsparagraf som lyder: 

«Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte 

på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» 

I de tidligere kommunene har det vært gitt mange og til dels vide dispensasjoner - noe som er både 

ressurskrevende, lovstridig og ikke samsvarer med kommunens ansvar. Gjennom utkast til nye 

retningslinjer vil man oppnå flere gevinster gjennom: 

· Presisering av dagens regelverk, særskilt i forhold til nasjonale retningslinjer (T-1/96). 

· Behandle like søknader likt og redusere antall søknader som må gis dispensasjon for. 

· Tilrettelegging for leiekjøring i hele kommunen. 

· Tilrettelegge for redusert saksbehandlingstid. 

· Tilrettelegge for digitalisering av søknadsbehandling. 

Når det gjelder bruk av vannscooter i vann og vassdrag, samt elsykkel i utmark anbefaler rådmannen 

en lokal forskrift om man ønsker å begrense denne ferdselen. 

Ved en ev. endring av den nasjonale forskriftens § 5 første ledd bokstav c, jf. representantforslag i 

Stortinget 55 S fra Senterpartiet, vil avstandsvilkåret på 2,5 km fjernes. Om forskriftsendringen ikke 

vedtas før lokale retningslinjer vedtas må dette kunne anses som en mindre endring som justeres 

administrativt. 

 

Saksopplysninger dispensasjonsnemd 
Iht. forskriftens § 6 skal alle søknader etter denne bestemmelsen behandles av kommunestyret eller 

annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer. Myndigheten kan ikke delegeres til kommunal 

tjenestemann. Rådmannen finner at det åpenbart er behov for raskere saksbehandling av søknader etter 

forskriftens § 6. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82/'a7amp;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356/'a7amp;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356/'a7amp;
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-forskrift-motorkjoretoyer/id583164/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-regulering-utmark/


Vurdering av dispensasjonsnemd 
Narvik kommune har beiteområder for småfe og rein. Uttak av skadedyr, for eksempel gaupe er svært 

viktig for beitenæringen. Felling av skadedyr kan være aktuelt utenom ordinær jakttid hvis det er 

dokumentert at beitedyr er blitt angrepet/drept av rovvilt. Det skal alltid foreligge en fellingstillatelse 

fra Fylkesmannen ved jakt på skadedyr utenom ordinære jakttider samt grunneiers tillatelse til 

motorisert ferdsel ved skadefelling. 

Søknader om dispensasjon til bruk av snøskuter i skadefellingssituasjoner vurderes etter forskriftens § 

6 - tillatelse ved særlige behov. Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret gi tillatelse til kjøring 

dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 

annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til «særlig behov» og til at behovet ikke skal kunne 

dekkes på en annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til barmarkskjøring. 

Når beitedyr blir drept av rovvilt bør skadedyret tas ut uten tap av tid. Det skal alltid foreligge en 

fellingstillatelse fra Fylkesmannen ved jakt på skadedyr utenom ordinære jakttider samt grunneiers 

tillatelse til motorisert ferdsel ved skadefelling. Ettersom § 6 har lang saksbehandlingstid bør 

vedtaksmyndighet vedrørende kunne delegeres til en dispensasjonsnemd. 

Tilsvarende vil grad av hurtig saksbehandling gjelde for ettersøk av skadet vilt i den hensikt å 

begrense lidelser. Videre kan rask saksbehandling til dels gjelde transportbehov for hytter med flere 

hytteeiere, transportbehov for personer grunnet alder og sykdom, transportbehov grunnet kritisk 

vedlikehold av bygg mv., transportbehov for turistforening mht.. selvbetjente hytter osv. Det er 

vanskelig å angi alle de tilfellene der det kan være behov for transport. Listen er ikke uttømmende, 

men illustrerer noe av omfanget av transportbehov relatert til raskere saksbehandling i Narvik 

kommune.   

 

Medvirkning 
Forvaltningsloven gir ikke føringer for at retningslinjer må legges ut på høring før de vedtas. 

«Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark» anses å være av 

stor interesse for befolkningen og bør således legge ut til høring. 

 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er positiv til at det vurderes opprettelse av snøscooterløyper, samt reiselivstilbud, 

arbeidsplasser og øvrig næringsaktivitet knyttet til motorferdsel i utmark. Da spesielt i områder og på 

steder det allerede finnes infrastruktur. Narvik kommunes kommende arealplan bør ta for seg dette 

tema slik at kommunestyret får tatt stilling til motorferdsel i utmark på overordnet grunnlag.  

I utkastet til kommunale retningslinjer for behandling av søknader har rådmannen benyttet det 

handlingsrommet som foreligger innenfor eksisterende lovgivning. 

Erfaringer tilsier at kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark er 

av stor interesse for befolkningen. Rådmannen har derfor vurdert det dithen at retningslinjene bør 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring før de endelig fastsettes av kommunestyret.  

Rådmannen anbefaler at retningslinjene som foreslått legges ut på høring før endelig vedtak.  

Rådmannen finner at opprettelse av en dispensasjonsnemd vil løse utfordringer knyttet til behovet for 

raskere saksbehandlingstid for søknader etter forskriftens § 6. Videre vil kommunestyret ikke måtte 

nytte ressurser på saker hvor utfallet i stor grad styres av lovverket og forvaltningsmessig skjønn. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret delegerer sin myndighet og oppretter en særskilt 

dispensasjonsnemd som skal treffe vedtak etter forskriftens § 6. Enhet Areal- og samfunnsutvikling 

v/landbruk og naturforvaltning vil være saksbehandlende organ. Dersom kommunestyret stiller seg 

positiv til opprettelse av en slik nemnd vil rådmannen legge frem sak om dette til neste 



kommunestyremøte.  

 

 

Innstilling. 
1. Utkast til «Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark» 

legges ut på høring.  

2. Kommunestyret oppretter en dispensasjonsnemd for motorferdsel i utmark for alle saker etter 

forskriftens § 6.  Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om valg og retningslinjer til 

dispensasjonsnemd til neste kommunestyretmøte. 

 

Dokumentliste: 
      

Vedlegg: 
Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel - høringsutkast 

Rundskriv T-1_96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Rundskriv T-6_09 Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte 

vassdrag 

 

 

 

 


