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Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 

 

Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden 

2014-2018 med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for 

fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen 

skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. 

 

Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den. Slik 

at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Alle 

kommunene som mottar dette brevet kan dermed delta i ordningen. 

 

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har 

utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, 

herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og 

hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. Den finnes 

også elektronisk her: 

 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.

pdf 

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det til Miljøverndepartementets pressemelding om 

saken på et tidspunkt var linket til feil versjon av forskriften. 

 

For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta 

forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014) via Miljøverndepartementet (Klima- 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
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og miljødepartementet fra 1. januar 2014) for stadfesting. Departementet vil stadfeste 

forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av 

forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. 

april 2014.  

 

Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er 

stadfestet dersom den ønsker det.  Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om 

snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er 

stadfestet.  

 

Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre 

gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jf forskriften § 3. 

 

Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder 

veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles 

på nettstedet Miljøkommune.no: 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksord

ning-motorferdsel/ 

 

For ytterligere informasjon og veiledning bes kommunene om å kontakte 

fylkesmannens miljøvernavdeling, eller Miljødirektoratet ved seksjon for 

arealplanlegging i Trondheim.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

Alta kommune 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
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Alvdal kommune Lesja kommune 

Ballangen kommune Lierne kommune 

Balsfjord kommune Luster kommune 

Bardu kommune Lødingen kommune 

Beiarn kommune Meråker kommune 

Bindal Kommune Midtre Gauldal kommune 

Dovre kommune Målselv kommune 

Drangedal kommune Namdalseid kommune 

Dyrøy kommune Namsos kommune 

Eidfjord kommune Namsskogan kommune 

Engerdal kommune Narvik kommune 

Etnedal kommune Nes kommune 

Evenes kommune Nesseby kommune 

Fauske kommune Nesset kommune 

Flesberg kommune Nissedal kommune 

Flå kommune Nord-Aurdal kommune 

Folldal kommune Nord-Fron kommune 

Fosnes kommune Nore og Uvdal kommune 

Fyresdal kommune Nærøy kommune 

Gjerstad kommune Oppdal kommune 

Gol kommune Osen kommune 

Grane kommune Overhalla kommune 

Gratangen kommune Rana Kommune 

Grong kommune Rendalen kommune 

Grue kommune Rennebu kommune 

Hattfjelldal kommune Rindal kommune 

Hemnes kommune Rissa kommune 

Hemsedal kommune Rollag kommune 

Hjartdal kommune Røros kommune 

Hol kommune Røyrvik kommune 

Holtålen kommune Salangen kommune 

Hægebostad kommune Saltdal kommune 

Høylandet kommune Selbu kommune 

Inderøy kommune Seljord kommune 

Karlsøy kommune Sigdal kommune 

Kautokeino kommune Sirdal kommune 

Krødsherad kommune Skjåk kommune 

Kvalsund kommune Skånland kommune 

Kviteseid kommune Snåsa kommune 

Kvænangen kommune Steinkjer kommune 

Lavangen kommune Stor-Elvdal kommune 

Surnadal kommune Vefsn kommune 

Sørfold kommune Verdal kommune 

Sørreisa kommune Verran kommune 
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Sør-Aurdal kommune Vestre Slidre kommune 

Tinn kommune Vinje kommune 

Tokke kommune Våler kommune 

Tolga kommune Åfjord kommune 

Trysil kommune Ål kommune 

Tydal kommune Åmli kommune 

Tynset kommune Åseral kommune 

Valle kommune Åsnes kommune 

Vang kommune Gjerstad kommune 

 Gjerstad kommune 

 

 

Fylkesmennene 

 

  

  

  

Kopi: 

Miljødirektoratet 
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