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REVISJON AV KOMMUNED ELPLAN FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK OG VASSDRAG – HØRING VINTERPLAN
Rådmannens innstilling:
Hemnes formannskap vedtar å legge ut forslag til revidert kommunedelplan for motorferdsel i
snødekt utmark og på islagte vassdrag i Hemnes kommune på åpen høring i perioden 3.06 –
01.08.2015.

Saksframlegg:
Bakgrunn for saken:
Hemnes kommunestyre vedtok 07.11.1996 forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i
sak 85/96. Innarbeidet i planen er det også en kommunal «Forskrift om bruk av
motorkjøretøyer» også vedtatt av kommunestyret 07.11.1996. Revisjon av denne forskriften
er nå skilt ut som egen sak (15/00767).
Formannskapet vedtok i januar 2015 revisjon av vinterdelen av motorferdselplanen bl.a. som
et ledd i planarbeidet med å etablere åpne løyper for rekreasjonskjøring – jfr. Stortingets
vedtak 07.05.15 om endringer i Motorferdselloven og «Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag».
Lovendringen og etableringen av åpne løyper vil påvirke kommunens behandling av
dispensasjonssøknader, og det er derfor behov for å se løypene, dispensasjonspraksis og
tilhørende bestemmelser i sammenheng.
Planen fra 1996 tar forbehold om tillatelser hjemlet i Motorferdselloven innenfor A-områder i
planen (forbudsområder). Slike restriksjoner ligger utenfor kommunens myndighet å
fastsette, og bestemmelsene fra 1996 må derfor også endres på dette punktet.
Saksutredning:

Ut fra de nye forutsetningene som Stortinget har innarbeidet ved endringen av
Motorferdselloven m/ forskrift, fremmer rådmann følgende endringsforslag i
motorferdselsplanen for Hemnes kommune:
1) Kommunen foreslås delt inn i 4 områdekategorier mot 2 i dag hva angår retningslinjer for
innvilgning av dispensasjoner etter § 5 og § 6 i Nasjonal Forskrift:
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A-område:

Okstindmassivet og Grøftrem fredningsområde

B-område:

Øvrig landareal og innsjøer < 2 km2, Stormyrbassenget
og områder vernet etter Naturvernloven
- Streng praksis

C-område:

Islagte vann > 2 km2, unntatt Stormyrbassenget

- Mindre streng praksis

D-område:

Områder vernet etter Naturvernloven

- Fylkesmannen er
dispensasjonsmyndighet

- Svært streng praksis

2) All kjøring direkte hjemlet i Motorferdselloven og Nasjonal Forskrift er tillatt i alle områder
unntatt D-områdene som er underlagt andre bestemmelser og en annen forvaltning
(verneområder). Områdekategoriene A – C får da kun betydning ved at det der blir ulike
retningslinjer for innvilgning av dispensasjoner etter § 5 og §6 i Nasjonal Forskrift.
3) Områdeinndelingen skal vises på digitalisert kart som et vedlegg til forskriften.
4) Det foreslås åpnet for dispensasjon for transport av personer til Hemnes Turistforening
sine hytter etter NF § 5, pkt. f): «gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og
omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen
må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan
kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom
kommunen anviser slike.»
5) I B-områder henvises kjøring i h.h.t. § 5 – pkt. b (funksjonshemmede) til det åpne
løypenettet hvis søker ikke kan dokumenteres helt spesielle behov for unntak.
6) Snøskutersesongen avsluttes senest 5. mai i samsvar med revidert Nasjonal Forskrift. (I
dag gjelder 1 søndag etter 1. mai).
7) Nattforbudet foreslås utvidet fra kl. 04.00 til kl. 06.00, men der det kan dispenseres hvis
det foreligger særskilte grunner.
8) Det foreslås fastsatt en tidsavgrenset hjemmel for transport av byggematerialer uten
dispensasjon både for søknadspliktige bygg og bygg uten søknadsplikt, men med noe ulike
tidsrammer.
Vurdering:
Som beskrevet i bakgrunn for saken, så er det behov for en revisjon av vinterdelen av
Motorferdselsplanen for Hemnes kommune.
I ny plan og forskrift foreslås det at all kjøring med direkte hjemmel i Motrorferdselsloven og
Nasjonal forskrift skal være tillatt – også i A-områder. Disse bestemmelsene tillater kun
nyttekjøring, og det er derfor ikke hensiktsmessig at denne kjøringen skal begrenses av
strengere kommunale bestemmelser – selv om kommunestyret kan vedta begrensninger i
forhold til Nasjonal Forskrift.
I tillegg til tilpasning til bestemmelsene knyttet til nytt åpent løypenett med egen forskrift,
åpner også løypenettet opp for en endret dispensasjonspraksis på noen områder. Kjøring
med dispensasjon etter § 5, pkt. b i Nasjonal Forskrift (varig funksjonshemning) er utbredt i
Hemnes, men med et åpent løypenett for rekreasjonskjøring bør det meste av dette behovet
være dekket ved rekreasjonskjøring i det åpne løypenettet og på store islagte vann. Derfor
bør dispensasjoner etter § 5, pkt. b bare innvilges ved helt spesielle behov for kjøring utenom
løypene i B-områdene. På store islagte vann (C-områder) i tilknytning til løypenettet bør det
som regel gis dispensasjon for tur- og isfiskekjøring etter § 5, pkt. b i Nasjonal Forskrift.
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Det generelle nattforbudet foreslås utvidet fra kl. 04.00 til kl. 06.00 av hensyn til
allmennhetens behov for nattero og harmonisering med regelverket for det åpne løypenettet.
Det kan dispenseres fra denne bestemmelsen ved spesielle behov – f.eks. tunge transporter
som må skje på skareføre.
De øvrige endringene foreslås pga. behovet for tilpasning til endringer i nasjonale lover og
forskrifter og lokale bestemmelser ang. åpent løypenett for rekreasjonskjøring.
Konklusjon:
Vedlagte forslag til revidert kommunedelplan for motorferdsel i snødekt utmark og på islagte
vassdrag i Hemnes kommune sendes ut på åpen høring med høringsfrist 1. august 2015.
Økonomi:
Endring i planen vil ha ubetydelige/ små konsekvenser for Hemnes kommune. Det forventes
imidlertid en del færre søknader om dispensasjon fra Motorferdselloven og Nasjonal
Forskrift.
Lovhjemmel:
Motorferdselloven m/ Nasjonal Forskrift
Hvem som skal involveres/høres:
Åpen høring der spesielt berørte parter og statlige regionale myndigheter inviteres til å
komme med innspill.
Innsyn:
Åpen høringssak
Vilkår:
Ingen
Varighet:
Høringsperiode 3. juni – 1. august.
Kompetanse til å fatte vedtak:
Kommunestyret
Klagerettigheter:
Ingen
Iverksetting av vedtak
Rådmann
Vedlegg:
Forslag til kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag 2015
Kart med forslag til forvaltningssoner og åpent løypenett for motorferdsel i Hemnes
kommune
Motorferdselsplan for Hemnes kommune 1996
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