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Viser til avslag på søknad om snøscooterløyve. 20/2903-5 

 

Det vil ikke føre til mer belastning på natur og miljø ved å tillate meg å kjøre snøscooter fra min 
hjemmeadresse og inn på hytta. Det vil faktisk bli mindre miljøbelastning siden avstanden fra 
Skeikampen og inn til Sjøsetervegen 25 vil medføre mer trafikk enn det vil bli når jeg kjører 
hjemmefra. Avstanden fra Segalstad seter til Sjøsetervegen er 6,3 km langs løypa som Terje 
kjører når han kjører oss innover. Han må da kjøre tom tilbake og tilbakelegger 12,6 km når han 
kjører oss inn og tilsvarende når han kjøer inn igjen for å hente oss. Totalt 25,2 km. Pr tur. Vi må 
også kjøre 7 km opp til Segalstad seter og tilbake etter endt tur.  

Bil og scootertur blir til sammen 39,2 km.  

Når vi kjører hjemmefra med snøscooter blir det som oppgitt i saksopplysningene ca. 9 km. Hver 
vei, totalt 18 km. 

Det er ikke snakk om unyttig kjøring for fornøyelse, men transport inn og ut til hytta for 
snømåking og vedlikehold om vinteren, transport av vann, mat, personer og utstyr.  

For å unngå at en tillatelse skal skape presedens kan det legges inn en klausul om at dette gis på 
grunnlag av at avstand mellom hjem og hytte er under 10 km. Det er nok ikke mange som vil 
komme inn under samme kategori. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: Geir Johan Andreassen søker om tillatelse til å benytte egen snøscooter for 
transport av utstyr, mat og personer mellom egen bolig og hytta. Søker bor i Rundtomvegen 1 i 
Svingvoll og ønsker å benytte skiløypa fra egen bolig, opp mot skogen, over mot Rødumsbygda og 
videre mot Killia og frem til hytta (Sjøsetervegen 25) som trase. Fra Rødumsbygdsvegen 1 og opp til 
Sjøsetervegen 25 er det ca. 9 km. 

 

Ber om at saken behandles på nytt. 

 

Med vennlig hilsen 

Geir Johan Andreassen 
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VURDERING:  
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet med 
motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark 
med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven at den ikke 
tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige 
og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
Som det følger av Rundskriv T-1/96 bør kommunen i områder med en velfungerende ordning med 
leiekjøring henvise transport på vinterføre til de med løyve for ervervsmessig kjøring. I Gausdal 
kommune har man flere med løyve for ervervsmessig kjøring og ordningen med leiekjøring 
fungerer godt. Etter det kommunedirektøren kjenner til har det ikke blitt gitt tillatelser til bruk av 
egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte tidligere. Hvis kommunen ønsker å 
videreføre en restriktiv praksis mht til motorferdsel i utmark er det viktig at man holder fast på 
denne linjen og ikke tillater bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytter. 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til sårbare 
arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen, jf nml § 8 
(kunnskapsgrunnlaget). Åpnes det for bruk av egen snøscooter for transport til egen hytte vil det 
føre til økt motorferdsel og større belastning på natur og naturmiljø. I Gausdal er det mange hytter 
som ikke ligger til brøytet veg, jf nml §§ 8 (økosystemtilnærming og samlet belastning) og 10 
(føre-var prinsippet). § 11 i nml vurderes som ikke relevant (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver). Hvis det vil være behov for transport av varer og utstyr til hytte som ikke 
ligger til brøytet veg vil det etter kommunedirektørens vurdering være en fordel at det benyttes 
leiekjører. Hytter som er tilgjengelige med veg på barmark har videre mulighet for å få fraktet inn 
varer og utstyr om sommeren, jf nml § 12 (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode.  
At avstandskravet er tatt ut av forskriften medfører egentlig ingen endring i forhold til tidligere, da 
hytta ligger ca 9 km fra hjemmeadressen til søker. Etter forrige § 5c var det en forutsetning for at 
man skulle kunne få tillatelse til bruk av egen snøscooter for transport til hytte at det ikke var 
mulighet for leiekjøring etter bokstav a). Ny § 5 c) gjør at kommunen kan gi tillatelse til bruk av 
egen snøscooter for transport til egen hytte selv om det er et tilbud om leiekjøring. Ny § 5 c) er 
altså en kan bestemmelse, som betyr at man kan gi tillatelse, men det betyr ikke at man må gi 
tillatelse. Det er kommunen som må vurdere om det skal gis tillatelse eller ikke. 
Kommunedirektøren mener at hvis det åpnes for bruk av egen snøscooter for transport til egen 
hytte vil dette totalt sett medføre økt motorferdsel i utmark. Dette vil videre undergrave ordningen 
med leiekjøring på sikt. Tillates dette vil det gi presedens og man vil kunne få mange tilsvarende 
saker.  
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
vedtak/innstilling:  
Med hjemmel i § 5 c) i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Geir Johan Andreassen om tillatelse til bruk av egen snøscooter for transport 
av utstyr, mat og personer til egen hytte (Sjøsetervegen 25). Dette ut fra et mål om å ikke øke 
belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark 
til et minimum.  
Planutvalget behandlet saken den 13.11.2020 sak 63/20  
Behandling:  
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Med hjemmel i § 5 c) i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Geir Johan Andreassen om tillatelse til bruk av egen snøscooter for transport 
av utstyr, mat og personer til egen hytte (Sjøsetervegen 25). Dette ut fra et mål om å  
ikke øke belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen i utmark til et minimum. 

 



Intern

 


