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Saksbeh.: OOps
Motorferdsel i utmark § 10 – Engerdal kommune
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra Engerdal kommune datert 27.02.17.

Bakgrunn:
Engerdal kommune søker grunneiers sammtykke for å befare og måle opp snøskutertraseer på
statsallmenningen.
Det vises til kommunens vedtak om forskrift for snøskuterløyper i Engerdal kommune.
Vedtaket ble påklaget av flere parter. Kommunen har gjort sin del av klagebehandlingen og
ingen av klagene er gitt oppsettende virkning. Videre klagebehandling pågår.
Kommunen har behov for å befare løypenettet for å kartlegge tilretteleggingsbehov,
bestemme nøyaktig sporvalg og digital kartfesting av traseene.
Kommunen har behandlet dispensasjonssaken den 7 mars og har ikke helt uventet innvilget
dispensasjon, med en tidsbegrensing fram til og med siste april i år.
Fjellstyret er gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel I
statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prisnippielt
vedtak i sak 06.17 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyret.

Administrasjonens vurdering.
Fjellstyret kjenner saken med kommunal forskrift for snøskuterløyper, og har avgitt uttalelse
under høringsrunder. Gjennom sine høringssvar har fjellstyret gitt tilkjenne at samtykke kan
gis til at løyper etableres på statsallmenningen, forutsatt at det oppnås enighet ved
avtaleinngåelse. Fjellstyrets formelle grunneiersamtykke blir derfot gitt ved avtaleinngåelse.
For øvrig jobbes det administrativt med å gjøre et forslag til avtale mellom kommunen,
Statskog og Fjellstyret rundt disse løypene. I denne omgangen gis det samtykke til at kjøring
kan foregå i forbindelse med forberedelser av praktisk tilrettelegging i en begrenset
tidsperiode.
På bakgrunn av dette kan ikke administrasjonen se at fjellstyret bør nekte eller begrense den
omsøkte kjøringen og anbefaler at grunneiers samtykke gis.

Administrasjonens forslag til vedtak:
I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag til at Engerdal kommune kan kjøre planlagte trasèer
for snøskuterløyper for befaring og oppmåling i henhold til gitt dispensasjon fra
Engerdal kommune. Samtykket gjelder med de samme betingelser som dispensasjon
fra Engerdal kommune gir.
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