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Rådmannens innstilling: 
Dispensasjonsutvalget vedtar følgende retningslinjer som føringer for behandling av søknader 

om dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med utmarksturisme: 

- Tillatelse til bruk av snøscooter kan innvilges for transport av utstyr og bagasje frem 

til leir som ligger inntil 5-km fra godkjent scooterløype eller brøytet bilvei. 

- Tillatelse kan innvilges for en løype/trasè pr søker. 

- Tillatelse kan innvilges for inntil 2-stk snøscootere 

- Tillatelsen omfatter kun transport av utstyr og bagasje. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

I 2009 ble det vedtatt nye sentrale forskrifter for bl.a motorferdsel i utmark knyttet til 

utmarksnæring. 

Endringen som ble vedtatt lyder slik: 

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell 

og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. 

En evt kjøretillatelse skal kun gis til transport av utstyr og bagasje, og omfatter derfor ikke 

persontransport. 

Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- 

og reiselivsnæring m.v 

En klar forutsetning er at søkeren, (virksomheten), har en næringsmessig omsetning på min 

50.000.-  kroner pr år. 

 

Det er ikke konkretisert noe nærmere om omfanget av en slik kjøretillatelse, og det blir derfor 

et lokalt skjønn på hvor omfattende en slik tillatelse kan være. 

 

De senere årene har vi mottatt flere søknader fra reiselivsaktører der det legges opp til å kjøre 

relativt lange kjøreruter utenfor scooterløypenettet frem til vann og vassdrag som normalt 

ikke vil være innenfor rekkevidden for vanlige skigåere. 

Dette omfatter i all hovedsak områdene på Ifjordfjellet og Laksefjordvidda. 

 

For å få denne typen transportkjøring innenfor rimelighetens grenser foreslår 

administrasjonen at det vedtas retningslinjer der det settes klare begrensninger for hvor langt 

og for hvor stort omfang man vil gi denne typen kjøretillatelse. 

Det foreslås at man gir hver søker tillatelse til å kjøre en løype/trasè på inntil 5-km fra 

godkjent scooterløype eller bilvei frem til et område der man kan etablere en leir. 

Med denne som utgangspunkt vil man da  ha rikelig anledning til å ta seg frem til gode 

fiskevann som normalt ikke vil være tilgjengelig for andre scooterkjørere eller skiturister. 
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