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MOTORFERDSEL I UTMARK – KLAGE PÅ AVSLAG - BRUK AV EGEN SNØSCOOTER FOR 
TRANSPORT TIL HYTTE SØKER: GEIR JOHAN ANDREASSEN 
 
Vedlegg:  

- Søknad om snøscooterløyve, datert 1. oktober 2020, fra Geir Johan Andreassen. 
- Særutskrift – samlet saksfremstilling av sak 63/20 behandlet av Planutvalget 13. 

november 2020.  
- Kart tilhørende sak 63/20.  
- Klage på vedtak datert 14. november 2020 fra Geir Johan Andreassen. 
- Foreløpig svar fra landbrukskontoret datert 28. januar 2020. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Geir Johan Andreassen klager på avslag på søknad om tillatelse til å benytte egen 
snøscooter for transport av utstyr, mat og personer til egen hytte. Klagen begrunnes med 
mindre press på naturen og klausul for å unngå presedensfare. Kommunedirektøren kan 
ikke se at klagen tilfører saken nye momenter eller ny informasjon. Det tilrås at Gausdal 
kommune ikke finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og at klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Geir Johan Andreassen søkte den 1. oktober om tillatelse til å benytte egen snøscooter for 
transport av utstyr, mat og personer mellom egen bolig og hytta. Fra Rødumsbygdsvegen 1 i 
Svingvoll (bolig) og opp til Sjøsetervegen 25 (hytta) er det ca. 9 km. Det er ønskelig å benytte 
skiløypa fra egen bolig, opp mot skogen, over mot Rødumsbygda og videre mot Killia og frem 
til hytta (Sjøsetervegen 25) som trase. 
 
I søknaden vises det til at Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark har blitt endret, slik 
at § 5 c nå lyder: «Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter 
for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger 
tilknyttet brøytet veg». 
 
Klagebegrunnelse:  



  
 
 

  
 
 

 

Klagedokumentet er på tre sider, inkludert kart. Klagen oppsummeres med at det ikke vil 
være mer press på naturen ved eget løyve og at presedensfaren kan unngås for senere 
saker. Dette begrunnes nærmere som følger: 
 

- Klagen viser til lengre avstander med scooterkjøring når leiekjører (25,2 km med 
snøscooter og 14 km med bil) benyttes kontra eget løyve (18 km snøscooter).  

- Klagen viser til at en kan legge til en klausul i saken for å unngå presedens. Klausul: 
Transportetappen er under 10 km mellom hjem og hytte. Klager mener at dette vil 
føre til at veldig få vil kunne falle inn under samme kategori.  

 
For nærmere detaljer om klagemomentene henvises det til vedlagte kopi av 
klagedokumentet.  
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i 
loven. 
 
Bruk av motorkjøretøyer på vinterføre er bl.a. regulert gjennom § 3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og her er formålene som er direkte hjemlet 
i forskriften opplistet. Transport mellom bilveg og hytte er regulert gjennom § 5, bokstav a) 
og c) i ovenfor nevnte forskrift. Etter § 5, bokstav a) i denne forskriften kan fastboende med 
tildelt løyve for ervervsmessig kjøring påta seg transport mellom bilveg og hytte. Dette 
gjelder altså de som har løyve for ervervsmessig kjøring. Etter § 5, bokstav c) kan eier av 
hytte etter søknad få tillatelse til transport mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet 
brøytet bilveg. Det er denne bestemmelsen som er endret i forskrift av 01.10.2020. Tidligere 
var det en forutsetning i denne bestemmelsen at hytta minst lå 2,5 km fra brøytet bilveg og 
at det i området ikke var mulighet til leiekjøring etter bokstav a). 
 
Det følger av Rundskriv T-1/96 at der det finnes ordninger med leiekjøring bør kommunen 
henvise til leiekjøring når det søkes om tillatelse til transport. I Gausdal er det en 
velfungerende ordning med leiekjøring som foretar transport mellom bilveg og hytter. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter naturmangfoldlovens 
(nml) §§ 8-12. 
 
VURDERING: 
Klagerett og -frist: 
Klager er part i saken og har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 28. Klagen 
er innkommet innen klagefristen på tre uker og tas derfor til behandling.  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Avstand og klausul: 
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. Tillates dette vil det gi 
presedens og man vil kunne få mange tilsvarende saker. Noe som på sikt vil kunne 
undergrave ordningen med leiekjøring. Kommunedirektøren mener avstand ikke er relevant 
for utfallet i saken med bakgrunn i at presedensvirkningen kan føre til økt motorferdsel, 
mindre bruk av leiekjøring og større belastninger på natur og nærmiljø. Hva gjelder klausul i 
saken er ikke dette et forhold som kan settes i en enkelt sak uten å være drøftet på generelt 
grunnlag for hele kommunen. En endring i en streng praksis vil være et forhold som vil kunne 
påvirke flere enn bare klager både positivt og negativt. I Gausdal kommune har man flere 
med løyve for ervervsmessig kjøring og ordningen med leiekjøring fungerer godt. 
Kommunedirektøren ser ikke argumentasjonen med klausul inn i saken som relevant.  
 
Helhetsvurdering: 
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen har tilført saken nye momenter. Videre mener 
kommunedirektøren at så lenge 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 foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 

 
Gausdal kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 


