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1. Målsetting og innledning 

Balsfjord kommune har som målsetting at all motorferdsel i utmark og på islagte 

vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker, og skal reguleres med formål å verne om naturmiljøet og å 

fremme trivselen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 1 og 

motorferdsellovens § 1. 

Retningslinjene er tilpasset Balsfjord kommune og skal gi føringer for 

beslutningsprosessen i saksbehandlingen, administrativt og politisk. Retningslinjene skal 

gi føringer for tolkning av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og tilhørende 

forskrift (både nasjonal og lokal), og skal være et hjelpemiddel i tillegg til rundskriv T-

1/96 og T-6/09 og eventuelle andre rundskriv som måtte erstatte eller komme i tillegg til 

disse. Retningslinjene skal gi saksbehandlere og politikere en ensartet forståelse av 
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regelverket for å trygge likebehandling og hensyn til presedens, og vil også gi den enkelte 

søker økt kunnskap over gjeldende regelverk og praktisering av lovverket. 

 

2. Alminnelige bestemmelser 

- Det skal alltid oppgis fullt navn på de som dispensasjon skal gjelde, også sjåfører og 

eventuelt medførere eller ledsagere. 

- Søknaden skal alltid vedlegges kart med nøyaktig inntegnet kjøretrasé og kopi av 

grunneiertillatelse. Kommunen kan innvilge annen kjøretrasé enn omsøkt dersom det 

viser seg at det eksisterer allerede innvilget kjøretrasé i nærheten, men dette bør 

alltid avklares med søker før vedtak utarbeides. 

 

3. Dispensasjoner etter formål nevnt i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag 

 

3.1. Dispensasjoner etter forskriftens § 5 b) 

Forskriftens § 5 b) hjemler dispensasjon til mennesker med varig funksjonshemming. For 

søknader etter dette formål skal det legges ved legeerklæring hvor det går klart frem at 

funksjonshemmingen er varig. I de tilfeller hvor funksjonshemming ikke er varig må 

søknaden behandles etter forskriftens § 6, f.eks. hvis det gjelder alder eller midlertidig 

sykdom. Det er alltid opp til kommunen selv og vurdere søkers behov for motorferdsel, 

og selv om søker tilfredsstiller vilkår for dispensasjon etter § 5 b) kan kommunen vurdere 

og ikke gi dispensasjon, f.eks. hvis traséen berører sårbare områder, grunneiertillatelse 

ikke foreligger m.m. 

Det gis dispensasjoner etter denne hjemmelen knyttet til isfiske/rekreasjon, evt. 

nyttekjøring som f.eks. transport til privat hytte. 

Det tillates bruk av ledsager/følgescooter dersom behov for dette begrunnes i søknaden. 

 

3.2. Dispensasjoner etter forskriftens § 5 c) 

Forskriftens § 5 c) hjemler dispensasjon til å frakte bagasje/utstyr og ved fra nærmeste 

brøytet bilveg og til privat hytte dersom hytta er over 2,5 km fra nærmeste bilveg.  
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Ifølge rundskriv T 1/96 skal avstanden fra brøytet bilveg til hytte måles i luftlinje. 

Spørsmålet om målemetode må likevel avgjøres konkret i den enkelte sak. I et brev til 

kommunene fra juli 2018 har KLD presisert at kommunene har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei.  

Kommunen er altså ikke bundet til å måle avstanden i luftlinje. Det avgjørende for om 

tillatelse kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 

km. Dette vil si den korteste, men likevel praktisk aktuelle stien eller traseen som 

hytteeier kan bruke mellom hytta og bilveien.  

Selv om avstanden er 2,5 km eller mer er det alltid opp til kommunen selv og vurdere 

søkers behov for motorferdsel, og selv om søker tilfredsstiller vilkår for dispensasjon 

etter § 5 b) kan kommunen vurdere og ikke gi dispensasjon, f.eks. hvis traséen berører 

sårbare områder, grunneiertillatelse ikke foreligger m.m. 

Miljødirektoratet har også presisert at dersom topografien tilsier at det blir helt urimelig 

å legge luftlinje til grunn for måling av avstand, for eksempel fordi terrenget er alt for 

bratt, eller man må gå rundt et stort fjell eller en innsjø, blir det lengden på den aktuelle 

traseen som blir avgjørende. Det vil i slike tilfeller være den aktuelle stien eller traseen 

for å ta seg frem uten motoriserte kjøretøy som skal måles.  

Kommunen skal ikke legge til grunn at hytteeier ønsker å kjøre fra egen bolig. Dette ville 

skape presedens og mer motorferdsel i utmark. 

 

Dispensasjon etter denne hjemmelen kan kun gis til hytteeier, med ektefelle/samboer og 

barn. Dersom en hytte har flere eiere, eller at andre slektninger ønsker å søke om 

dispensasjon til samme hytte, må søknaden behandles etter forskriftens § 6. 

Det gis kun tillatelse til én snøscooter pr hytte. Det betyr at en dispensasjon til en 

hytteeier hvor også hytteeiers barn omfattes av dispensasjon så gjelder det kun én 

snøscooter som kan kjøre til/fra hytta pr tur. 

 

Det er kun transport av bagasje/utstyr og ved som omfattes av denne hjemmelen, ikke 

alminnelig persontransport. Personer kan sitte på når det transporteres bagasje/utstyr 

og ved dersom det ikke medfører ekstra kjøring. Med bagasje/utstyr og ved menes ikke 

bagasje/utstyr av «normal» karakter slik som bagasje/utstyr til et helgeopphold, men 

bagasje/utstyr som gjerne kjøres til hytte et par ganger i løpet av sesongen som en 
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vanligvis ikke frakter frem og tilbake per gang. Dette gjenspeiles i antall turer som gis 

etter denne hjemmelen. 

Det skal alltid benyttes kjelke/slede ved kjøring etter denne bestemmelsen. 

 

3.3. Dispensasjoner etter forskriftens § 5 e) 

Vedkjøring mellom fast bopel og egen eiendom er direktehjemlet i forskriftens § 3 g) og 

er ikke søknadspliktig. Vedkjøring utenom dette må søkes om til kommunen. Dersom en 

ikke er grunneier på eiendommen det skal hogges på må det legges ved dokumentasjon 

som viser at vedkommende har tillatelse til hogst på den gitte eiendom, som f.eks. 

skriftlig tillatelse fra grunneier eller skjøte hvor bruk av eiendom er tinglyst. Det må også 

legges ved kartskisse med skravering av hogstområde og kjøretrasé. 

 

3.4. Dispensasjoner etter forskriftens § 6 

Dersom søkadens formål ikke dekkes av bestemmelsene i motorferdselloven, må 

søknaden behandles etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag § 6 som sier:  

«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2 – 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke 

kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes 

mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et 

minimum». 

 

Når det gjelder behandling av søknader etter § 6 i den nasjonale forskriften sier rundskriv 

T-1/96 følgende: 

 

• Søkeren må påvise et særlig behov, 

• Behovet må ikke knytte seg til turkjøring, 

• Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 

• Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
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Hva som er "unntakstilfeller", "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring" og "som 

ikke kan dekkes på annen måte" beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ved 

skjønnsvurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens 

strenghet ivaretas. 

 

Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av betydning om 

kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig 

kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. 

Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom 

ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. 

 

Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld. 

Dermed kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. 

 

Hvis søknaden gjelder behov i form av funksjonshemming regnes søker for å ha særlig 

behov og vil allikevel kunne tilfredsstille vilkår for innvilget dispensasjon etter § 6 selv om 

hjemmelen i utgangspunktet ikke gjelder turkjøring. 

 

Tillatelse kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. 

 

Unntakstilfeller som kommunen i utgangspunktet stiller seg positiv til er blant annet: 

- Opparbeiding og preparering av skiløyper som er direktehjemlet i nasjonal forskrift § 

3 e) kan også gis til utmarkslag og grunneierlag etter forskriftens § 6. Det forutsettes 

at skiløypa får godkjenning fra Balsfjord idrettsråd, aktuelt reinbeitedistrikt og 

eventuelt andre berørte og at alle berørte grunneiere har gitt sitt samtykke. 

Vurdering etter naturmangfoldloven må også tas med i vurderinga før det kan tas 

stilling til om dispensasjon kan gis. 
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4. Kjørebok 

Det skal alltid føres kjørebok for å sikre en kontrollerbar dispensasjon. Kommunen 

fastsetter i egne retningslinjer et begrenset antall turer som gis pr sesong. Dersom man 

mener at behovet for motorferdsel dreier seg om mer enn antall turer som er gitt, kan 

man søke om utvidet antall turer når alle turene er brukt. Utfylt kjørebok må da sendes 

inn sammen med søknaden. Her vil det gjøres en særskilt og skjønnsmessig vurdering for 

hvert enkelt tilfelle ut i fra formålet med motorferdselen, skader og ulemper for 

nærmiljø, natur, dyr og mennesker m.m. Utvidet antall av turer vil kun gjelde for 

inneværende sesong.  

Det settes følgende standard for antall turer; 

o For dispensasjon etter § 5 b) varig bevegelse-/funksjons-hemming: 10 

o For dispensasjon etter § 5 c) transport bagasje/utstyr til privat hytte: 5 

(det legges her vekt på at transporten ikke er knyttet til behov som følge av 

bevegelse-/funksjons-hemming, og at hjemmelen er tiltenkt utstyr av en slik 

grad at det ikke kan trekkes på f.eks. pulk. Det er tiltenkt at slik nødvendig 

transport av tungt utstyr kan samles og gjøres på de antall turer som 

innvilges. Her utstyr som; hermetikk og andre matvarer, ved, vann osv. 

o For dispensasjon etter § 5 e) vedtransport utover forskriftens § 3 g): 8 

o For dispensasjon etter § 6 gjøres vurdering ut i fra søknadens formål og 

behovet, og presedens fra lignende saker. 

Kommunen må her tenke på den samlede belastning over tid, og bestemmelse om antall 

turer bør derfor være strengt og begrenset til minimum, jf. motorferdselloven. 

Utfylt kjørebok skal sendes inn til kommunens postmottak etter hver sesong og senest 

innen 31.05 for snøscooterdispensasjoner og 31.12 for kjøring på barmark. 

 

5. Dispensasjoners varighet 

Dispensasjoner gis i utgangspunktet ikke for mer enn 4 år om gangen, og gis innenfor 

hver enkelt valgperiode for kommunevalg. Det settes følgende standard for varighet; 

- For dispensasjon etter § 5 b) varig bevegelse-/funksjons-hemming: Inntil 4 år 

- For dispensasjon etter § 5 c) transport bagasje/utstyr til privat hytte: Inntil 2 år 
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- For dispensasjon etter § 6 gjøres vurdering ut i fra søknadens formål og behovet, og 

presedens fra lignende saker.  

I saker hvor behovet er knyttet til legeerklæring, men som ikke tilfredsstiller vilkår 

etter § 5 b): Inntil 1 år. 

- For dispensasjon etter andre hjemler enn disse gjøres vurdering ut i fra hvert enkelt 

tilfelle. 

Når det gjelder varighet gjøres det en vurdering ved hver enkelt søknad ut i fra område 

som kjøretraséen berører, om dispensasjon kan gis for flere år eller kun for ett år, f.eks. 

hvis traséen berører et sårbart område. 

 

6. Grunneiertillatelser 

Omsøkte traséer skal alltid være godkjent av grunneiere. Utfylt skjema med 

grunneiertillatelse fra berørte grunneiere skal foreligge sammen med søknaden. 

Kommunen ønsker ikke å innvilge traséer som ikke er godkjent av de berørte grunneiere 

både av hensyn til grunneiere men også fordi det vil skape en ureell presedens og et 

ukorrekt bilde over det «løypenettet» som eksisterer i kommunen. Med løypenett 

menes her ikke offentlige scooterløyper men traséer som er innvilget i enkeltvedtak. 

 

7. Områder 

I utgangspunktet er kjøring ikke tillatt i følgende områder; 

- Naturvernområder 

- Skyte- og øvingsfelt 

- Nedslagsfelt/drikkevannskilder 

- Statlig sikrede friluftslivsområder 

 

Fravikelse fra denne bestemmelse kan skje, men vil i såfall være en særskilt vurdering for 

hvert enkelt tilfelle og kan kreve uttalelse fra berørte og/eller relevante instanser. 

Søknader skal alltid behandles etter en samlet vurdering ut i fra naturmangfold, 

forurensning m.m. jf. relevant lovverk som f.eks. naturmangfoldloven, 

forurensningsloven, drikkevannsforskriften osv. 
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I områder for trekklei, flyttlei, oppsamling og beite knyttet til reindrift skal kjøring alltid 

innstilles dersom det finnes tamrein i utfartsområde. 

 

8. Gebyr for kartproduksjon 

Gebyr for kartproduksjon fastsettes årlig av kommunestyret i kommunens 

gebyrregulativ. Gebyr faktureres når det gjelder søknader med nye traséer. Søknader om 

fornyelse av tidligere gitt dispensasjon faktureres ikke, dersom det tidligere kartet 

fortsatt kan benyttes.  

 

9. Søknadsfrister og saksbehandling 

Saksbehandlingen gjøres i hht forvaltningsloven, og normal saksbehandlingstid for 

enkeltvedtak er etter lovens § 11 a) fire uker. Dersom det kan forventes at det vil ta 

lengre tid enn fire uker skal det sendes ut foreløpig svar. For saker som må behandles i 

Formannskapet skal det sendes ut foreløpig svar med forventet møtedato for 

behandling. Søknadsfrist for saker som skal behandles i Formannskapet er 28 dager før 

møte.  

Alle søknader skal være skriftlige og inneholde nødvendige opplysninger for at 

administrasjonen skal kunne behandle søknaden.  

 

10. Avgjørelsesmyndighet og klagebehandling 

Jf. kommunens delegasjonsreglement punkt 6.2.1.19 er administrasjonssjefen delegert 

myndighet til å fatte dispensasjonsvedtak i hht de rammer loven setter for delegasjon til 

administrativt nivå. Det betyr at administrasjonen behandler saker med kurante formål. 

Saker som må behandles etter nasjonal forskrifts § 6 behandles av «Kommunestyret eller 

annet folkevalgt organ som Kommunestyret bestemmer», jf. kommunens 

delegasjonsreglement. 

Klage på vedtak sendes til Balsfjord kommune v/ postmottak. Klagen må begrunnes og 

nye vesentlige momenter må fremkomme i klagen. Klagen behandles i hht 

forvaltningsloven og behandles i første omgang av den/de som fattet vedtaket før den 

bringes videre til overordnet organ for beslutning. Kopi av organets vedtak oversendes til 

Fylkesmannen for endelig avgjørelse og lovlighetskontroll. 
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11. Retningslinjenes gyldighet 

De kommunale retningslinjene trer i kraft fra xx.xx.201x. 

Retningslinjene gjelder inntil lov om motorferdsel i utmark og vassdrag eller tilhørende 

forskrifter endres eller til nye kommunale retningslinjer blir vedtatt. 

De nye retningslinjene vil ikke ha tilbakevirkende kraft på dispensasjoner/tillatelser som 

er innvilget for flere år og vedtatt før xx.xx.201x. 


