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OPPDRAG: Regjeringen utvider forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorisert ferdsel i 
utmark.  Forsøket, som i begynnelse hadde 7 deltagerkommuner, er senere blitt utvidet til 40, 
og med den siste utvidelsen teller den nå over 100, og alle som søkte på prosjektet er kommet 
med.  Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Forsøksloven setter en del 
begrensninger. Kan Utredningsseksjonen gjøre en juridisk vurdering av denne utvidelsen av 
forsøket, både med tanke på manglende evalueringer av tidligere forsøksperioder og omfanget 
av dagens forsøk? Ligger dette vedtaket innenfor forsøksloven? 
 

JURIDISK VURDERING AV FORSØKSORDNING OM LOKAL FORVALTNING 
AV MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSCOOTERKJØRING 
 

SAMMENDRAG: Formålet med forsøksloven er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive 
organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltningen, og en hensiktsmessig oppgavefordeling 
mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det fremgår av forarbeidene til loven at det 
er en klar forutsetning at forsøk skal ha være av reell forsøkskarakter og være innrettet etter de 
formålene loven nevner i § 1. I forarbeidene kan det utledes et grunnleggende krav om at det må dreie 
seg om en bevisst iverksatt utprøving av alternative løsninger, gjennomført i et begrenset antall 
enheter og over en begrenset tidsperiode. 

Forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring er hjemlet i forsøksloven 
§ 3, men det er ikke gitt uttrykk for hvilke unntak det gjøres fra gjeldende lover og forskrifter om 
hvordan staten, fylkeskommunen eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine 
oppgaver. Det er ikke uttrykt eventuelle unntak fra bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom 
statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorganer. I MDs høringsnotat er det heller ikke 
drøftet problemstillinger om organisering av virksomheten og oppgavefordelingen mellom statlig og 
kommunalt nivå på dette området. I stedet handler høringsnotatet om det materielle innholdet i en ny 
ordning. Det handler om innføring av en ny ordning – fornøyelseskjøring med snøscooter, og ikke i 
første rekke om hvilket forvaltningsnivå som skal forvalte en slik oppgave.  

Vi mener på denne bakgrunn at forsøksloven ikke gir hjemmel til å innføre en ordning med etablering 
av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, slik det er foreslått gjort i dette tilfellet.  

Etter vårt skjønn er det ikke snakk om et begrenset forsøk når forsøksordningen nå omfatter over 100 
av 322 kommuner (det distriktspolitiske virkeområdet). I tillegg vil det antakelig være riktig å korrigere 
totalen for kommunene i Nord-Troms og Finnmark hvor det allerede i dag gjelder egne regler. Disse 
reglene omfatter totalt 25 kommuner (6 kommuner i Nord-Troms og 19 kommuner i Finnmark). 

Vi mener på denne bakgrunn at forsøksloven heller ikke ikke gir hjemmel til å utvide ordningen med 
kommunalt forsøk med snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

Konklusjon: Etter vårt skjønn gir forsøksloven verken hjemmel til å innføre en slik forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyper, eller til å utvide ordningen. 
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1. INNLEDNING 

Vi vil i dette notatet først redegjøre for fakta om innføringen og utvidelsen av 

forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper med hjemmel i lov av 26. juni 

1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning, heretter kalt forsøksloven.
1
 Vi viser til pkt. 

2 nedenfor. I pkt. 3 vil vi redegjøre for hvilke forsøk forsøksloven gir hjemmel for. I 

pkt. 4 gir vi vår vurdering av om forsøksloven gir hjemmel for innføringen og 

utvidelsen av ordningen. I pkt. 5 kommenterer vi kort virkning av manglende 

evaluering. 

 

2. FAKTA OM INNFØRINGEN OG UTVIDELSEN AV 

FORSØKSORDNINGEN  

2.1 Innføring av forsøksordningen 

Miljøverndepartementet (MD) sendte den 30. mai 2013 ut et høringsbrev med forslag 

om endringer i forskrift av 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte 

vassdrag. Forslaget åpnet for etablering av tilførselsløyper til løypenett i våre naboland. 

I tillegg inviterte MD også kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet
2
 

til å søke å delta i en forsøksordning i perioden 2014-2018 der kommunene gis adgang 

til å etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Det ble opplyst at ordningen vil bli gitt i medhold av forsøksloven.  

 

I pkt. 2 i høringsbrevet skriver MD følgende om bakgrunnen for forslagene til 

forskriftsendring og for ny forsøksordning (sitat – skrivefeil er ikke korrigert)
 3

: 

”Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, på både bar og 

snødekt mark, jf. § 3 i lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82 

                                                 

 
1
 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87  

2
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/virkeomrader-retningslinjer-

og-regler/det-distriktspolitiske-virkeomradet/notifisert-virkeomrade-for-de-distriktsp.html?id=528120  
3
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/kjoring-utmark-

snoscooterloyper/horingsbrev.html?id=728506  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/virkeomrader-retningslinjer-og-regler/det-distriktspolitiske-virkeomradet/notifisert-virkeomrade-for-de-distriktsp.html?id=528120
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/virkeomrader-retningslinjer-og-regler/det-distriktspolitiske-virkeomradet/notifisert-virkeomrade-for-de-distriktsp.html?id=528120
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/kjoring-utmark-snoscooterloyper/horingsbrev.html?id=728506
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/kjoring-utmark-snoscooterloyper/horingsbrev.html?id=728506
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(motorferdselloven). Motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988 (nasjonal forskrift) gjør imidlertidgjort 

flere unntak for dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det 

fremgår av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av 

motorisert ferdsel i utmark er å søke å begrense ferdselen til formål og behov som har 

en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og 

fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til 

minst mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. 

  

Regelverket åpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i Nord-Troms og 

Finnmark hvor det gjelder egne regler. Her er kan Fylkesmannen legge ut løyper etter 

forslag fra kommunestyrene. Løypene er åpne for allmennheten og for 

turoperatører/snøscooterturisme. 

  

I de senere årene har blant annet flere kommunestyrer og fylkesting fremmet ønske om 

etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, både som tilbud til allmennheten 

og til bruk i reiselivssammenheng, idet snøscooterturisme kan være en viktig 

inntektskilde enkelte steder. Blant annet har det vært fremmet ønsker om løyper som 

fører til løypenett i Sverige. 

  

Departementet foreslår at det i grensekommuner åpnes for at Fylkesmannen etter 

forslag fra kommunestyrene kan etablere tilførselsløyper til nabolandet. 

  

Departementet mener vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, 

friluftsliv og folkehelse, både på kort og lang sikt, til at det er forsvarlig å åpne for 

etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele landet. 

Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel som ble etablert i 2000 og som 

i dag omfatter 7 kommuner har etter departementet syn ikke gitt tilstrekkelige svar på 

effekten for friluftsliv og naturmangfold av en generell åpning for etablering av 

snøscooterløyper, for eksempel virkningen av å åpne for løyper i mer befolkningstette 

områder og heller ikke erfaringer om effekter av nettverk med løyper for 

fornøyelseskjøring mellom flere tilgrensende kommuner. Departementet foreslår derfor 

en ordning der inntil 40 kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet skal 

kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i en avgrenset periode på 

inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og med 2018. 

Kommunene skal velges ut etter søknad. Ordningen skal evalueres løpende. 

Evalueringen bekostes av staten. 

  

En slik ordning vil kunne gi oss verdifull kunnskap som vi kan bruke ved senere 

vurderinger av spørsmålet om fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark.” 

 

Videre skriver departementet i pkt. 4 om forsøksordning med etablering av 

snøscooterløyper blant annet følgende: 

”Ordningen skal omfatte inntil 40 kommuner som velges ut av departementet etter 

søknad. Kommunene må ligge innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. I de 40 vil de 
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7 kommunene som er med i det eksisterende forsøksprosjektet for lokal forvaltning av 

motorferdsel i utmark inngå, forutsatt at de ønsker det og søker innen fristen og de 

rammer og vilkår som gjelder for forsøket. Det eksisterende forsøksprosjektet vil 

avvikles, se nærmere om dette nedenfor. 

  

Kommunene som velges ut til å delta vil kunne etablere snøscooterløyper for kjøring 

med snøscooter gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Fornøyelseskjøring er som hovedregel ikke tillatt etter dagens regelverk. I kommunene 

som deltar i ordningen vil fornøyelseskjøring med snøscooter være tillatt, men kun i 

løypene som er etablert for dette formålet av kommunen og i henhold til nærmere 

retningslinjer fra kommunen. 

  

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for 

naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere 

løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet er det behov for mer 

kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel og hvordan 

disse bør hensyntas i planleggingen, hvor de aktuelle artene finnes, om ordningen 

medfører økning i antall snøscootere og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka, 

hvordan dette påvirker friluftslivet og holdninger til bruk av motorkjøretøy i utmark 

generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet ønsker også å se på 

om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis på 

motorferdselområdet og eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder 

effekter for lokalt næringsliv.” 

 

2.2 Utvidelse av forsøksordningen 

15. november 2013 sendte MD ut følgende pressemelding: 

”Regjeringen iverksetter og utvider en forsøksordning som gir kommunene adgang til å 

etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

  

- Vi har startet arbeidet med å følge opp regjeringsplattformen, sier klima- og 

miljøvernminister Tine Sundtoft. 

  

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. 

  

Nå utvides ordningen slik at alle kommuner som har meldt sin interesse får delta. 

Samlet sett dreier det seg litt over 100 kommuner. 

  

- Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og vi har tillit til at kommunene er sitt 

forvalteransvar bevisst, sier Sundtoft. 
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Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet 

en standardisert forskrift som gir rammer for forsøket. Forskriften må vedtas i den 

enkelte kommune og sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via 

Miljøverndepartementet for stadfesting. Forskriften finner du her.
4
  

  

Departementet kommer om kort tid med et informasjonsskriv til de aktuelle kommunene 

om hvordan forsøksordningen skal iverksettes i praksis. 

  

Miljøverndepartementet starter nå også arbeidet med et høringsbrev om endringer i lov 

om motorferdsel i utmark med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring på 

vinterføre.” 

 

Det som er interessant å merke seg her er at regjeringen iverksetter og utvider 

forsøksordningen. Departementet har utarbeidet utkast til en standardisert forskrift som 

gir rammer for forsøket, men som det er forutsatt skal vedtas av den enkelte kommune 

som ønsker å opprette slike snøscooterløyper. Deretter skal forskriften sendes til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødepartementet for 

stadfesting/godkjenning.   

 

3. HVILKE FORSØK GIR FORSØKSLOVEN HJEMMEL FOR? 

Det fremgår av forsøksloven § 1 at formålet med loven er «gjennom forsøk å utvikle 

funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltningen, 

og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom 

forvaltningsnivåer. Det skal særlig legges vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting 

overfor borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse. Ved forsøk som omfatter 

folkevalgte organer skal det også legges vekt på å fremme gode demokratiske 

styringsformer.» 

 

Lovens § 3 definerer hva forsøkene kan omfatte. Etter § 3 første ledd bokstav a kan en 

godkjenne forsøk som avviker fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan staten, 

fylkeskommunene eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine 

oppgaver. Etter § 3 første ledd bokstav b kan en godkjenne forsøk med avvik fra 

bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og 

kommunale forvaltningsoppgaver. Det fremgår av § 3 annet ledd at godkjenning bare 

kan gis i samband med forsøk som tar sikte på å oppfylle de mål som er satt i § 1, og 

som for øvrig finnes forsvarlig og faglig vel underbygget. 

 

Godkjenning kan bare gis for en periode på inntil fire år. Forsøksperioden kan forlenges 

med inntil to år, jf. § 3 tredje ledd. 

 

                                                 

 
4
 http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf  

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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I forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 54 (1991-92) pkt. 6.1 Generelle merknader, fremgår 

det blant annet: 

”Til tross for lovforslagets generelle karakter er det en klar forutsetning at virksomhet 

etter loven skal ha reell forsøkskarakter og være innrettet mot de formålene loven 

nevner. Det vil f.eks. ikke være aktuelt å bruke loven til å løse «brysomme særtilfeller» 

hvor en kommune opplever gjeldende regelverk som uhensiktsmessig uten at dette 

hjemler dispensasjon. Det vil videre ligge på siden av loven å godkjenne 

forsøksvirksomhet innenfor ett forvaltningsområde i et slikt omfang og på slike vilkår at 

det får karakter av generell reform. For å sikre et tilstrekkelig bredt erfaringsgrunnlag 

kan det imidlertid være ønskelig å gjennomføre et større antall relativt like forsøk 

innenfor samme forvaltningsområde. Dette kan bl.a være aktuelt i en situasjon hvor det 

er besluttet å gjennomføre en reform av en viss karakter, men hvor en ønsker å vinne 

erfaring med ulike alternativer før en fastlegger det konkrete innholdet i reformen i 

detalj, jf forsøksprogrammet med miljøvern i kommunene. Det grunnleggende kravet er 

at det dreier seg om en bevisst iverksatt utprøving av alternative løsninger, gjennomført 

i et begrenset antall enheter og over en begrenset tidsperiode. Videre må det være 

knyttet et opplegg for evaluering av forsøkene til virksomheten, jf kap. 4. 

 

Lovforslaget angir positivt hvilke formål som skal fremmes gjennom 

forsøksvirksomheten. Det er videre foreslått bestemmelser som mer konkret sier på 

hvilke områder og fra hvilke typer bestemmelser det kan godkjennes avvik. Likeledes er 

det satt et klart forbud mot forsøk med avvik fra visse bestemmelser. Dette gjelder i 

første rekke bestemmelser som beskytter den enkeltes rettssikkerhet og rettigheter.” 

 

Her fremgår det for det første at det er en klar forutsetning at forsøkene skal ha være av 

reell forsøkskarakter og være innrettet etter de formålene loven nevner. Dette peker mot 

de formålene som er nevnt i lovens § 1, ”utvikle funksjonelle og effektive 

organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig 

oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer.” 

 

For det andre fremgår det av sitatet ovenfor at dersom man er innenfor de formålene 

som positivt er nevnt i § 1, og ønsker å gjennomføre et slikt forsøk, gjelder likevel det 

grunnleggende kravet om at det må dreie seg om en bevisst iverksatt utprøving av 

alternative løsninger, gjennomført i et begrenset antall enheter og over en begrenset 

tidsperiode. Dersom det imidlertid er besluttet å gjennomføre en type reform, kan det 

for å sikre et bredt erfaringsgrunnlag, gjennomføres et større antall relativt like forsøk 

innenfor samme forvaltningsområde. Som eksempel blir det vist til forsøksprogrammet 

med miljøvern i kommunene.  

 

4. GIR FORSØKSLOVEN HJEMMEL FOR DENNE ORDNINGEN? 

På bakgrunn av det som er gjort rede for ovenfor, kan det for det første stilles spørsmål 

om forsøksloven i det hele tatt gir hjemmel for å innføre en slik ordning med etablering 

av snøscooterløyper. For det andre kan det stilles spørsmål om forsøksloven, dersom 

man allikevel skulle mene at den gir hjemmel for å etablere forsøksordningen, 
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subsidiært hjemler en utvidelse fra forsøk i 40 kommuner til forsøk i over 100 

kommuner. 

 

4.1 Vår vurdering av innføringen av ordningen 

Etter § 3 første ledd bokstav a kan en godkjenne forsøk som avviker fra gjeldende lover 

og forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunene eller kommunene skal organisere 

sin virksomhet og løse sine oppgaver. Etter § 3 første ledd bokstav b kan en godkjenne 

forsøk med avvik fra bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige, 

fylkeskommunale og kommunale forvaltningsoppgaver.  

 

Det fremgår av § 3 annet ledd at godkjenning bare kan gis i samband med forsøk som 

tar sikte på å oppfylle de mål som er satt i § 1. Det følger av § 1 at formålet med loven 

er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i 

den offentlige forvaltningen, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom 

forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. 

 

I utkast til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper § 1 er formålet uttrykt 

på følgende måte: 

”Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis 

myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for  

a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse  

b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 

10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter  

c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.  

 

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper 

etableres.” 

 

Forskriften er hjemlet i forsøksloven § 3, men det er ikke gitt uttrykk for hvilke unntak 

(avvik) det gjøres fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan staten, 

fylkeskommunen eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine 

oppgaver, jf. § 3 første ledd bokstav a. Det er heller ikke uttrykt eventuelle unntak fra 

bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og 

kommunale forvaltningsorganer, jf. § 3 første ledd bokstav b. Forskriftsutkastet § 2 gir 

uttrykk for forholdet til andre lover, men her sies det bare at lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag med forskrifter gjelder med de unntak og særregler som følger av 

forskriften her. Det samme er sagt for utvalgte bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at det tydelig fremgår av forskriftsutkastet hvilke 

unntak som er gjort. 

 

I høringsnotatet er det heller ikke foretatt noen grundig drøfting av problemstillinger om 

organisering av virksomheten og oppgavefordelingen mellom statlig og kommunalt nivå 

på dette området. 
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I stedet handler høringsnotatet om det materielle innholdet i en ny ordning. Det handler 

om innføring av den nye ordningen – fornøyelseskjøring med snøscooter, og ikke i 

første rekke om hvilket forvaltningsnivå som skal forvalte en slik oppgave. 

 

Dette trer tydelig frem i MDs høringsbrev, datert 30. mai 2013, jf. pkt. 2 ovenfor. Vi vil 

peke på følgende utdrag: 

 «Departementet mener vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, 

friluftsliv og folkehelse, både på kort og lang sikt, til at det er forsvarlig å åpne 

for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele landet.» 

 «En slik ordning vil kunne gi oss verdifull kunnskap som vi kan bruke ved senere 

vurderinger av spørsmålet om fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark.» 

 «Fornøyelseskjøring er som hovedregel ikke tillatt etter dagens regelverk. I 

kommunene som deltar i ordningen vil fornøyelseskjøring med snøscooter være 

tillatt, men kun i løypene som er etablert for dette formålet av kommunen og i 

henhold til nærmere retningslinjer fra kommunen.» 

 «Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for 

naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet er det behov 

for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for 

motorferdsel og hvordan disse bør hensyntas i planleggingen, hvor de aktuelle 

artene finnes, om ordningen medfører økning i antall snøscootere og generelt 

økt motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette påvirker friluftslivet og 

holdninger til bruk av motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle 

konsekvenser for folkehelsa.» 

 

Etter vårt skjønn er det etableringen av snøscooterløyper og virkningen av det opp mot 

nå-situasjonen, hvor slik kjøring ikke er tillatt, som i praksis utgjør det reelle formålet 

med ordningen.  

 

I MDs høringsbrev 30. mai 2013 er det sagt at departementet ønsker å se på om åpning 

for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis på 

motorferdselsområdet m.v, jf. forskriftsutkastet § 1 b hvor det er henvist til både 

tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Det er vanskelig å se hva som er begrunnelsen for denne koblingen, og hvorfor man 

mener at disse to elementene vil kunne påvirke hverandre. Vi kan ikke se at dette 

momentet er utdypet nærmere i høringsbrevet.  

 

Vi mener på denne bakgrunn at forsøksloven ikke gir hjemmel til å innføre en ordning 

med etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, slik det ble foreslått i MDs 

høringsbrev 30. mai 2013. 

 

4.2 Vår vurdering av utvidelsen av ordningen 

I MDs høringsbrev av 30. mai 2013 står det følgende: 

«Miljøverndepartementet inviterer gjennom dette brevet også kommuner som ligger i 

det distriktspolitiske virkeområdet til å søke om å delta i en forsøksordning i perioden 
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2014-2018 der kommunene kan etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging 

etter plan- og bygningsloven. Ordningen i den enkelte kommune vil følge de regler som 

gjelder for forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 

(forsøksloven).» 

 

I MDs pressemelding, 15. november 2013, har departementet uttalt: «Nå utvides 

ordningen slik at alle kommuner som har meldt sin interesse får delta. Samlet sett dreier 

det seg litt over 100 kommuner.»  

 

Det betyr at det ikke bare er et utvalg av de kommunene som har meldt sin interesse, 

som får delta, men alle. 

 

Som det fremgår av MDs høringsbrev av 30. mai 2013 gjelder invitasjonen for 

kommunene som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet, til å søke om å delta i 

forsøksordningen. Dette innebærer blant annet at byområder og andre tett befolkede 

områder på det sentrale Østlandet og i Midt-Norge, og visse områder langs kysten, er 

unntatt fra invitasjonen til å delta i ordningen. Etter det vi kan se er det omlag 322 

kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Forsøksordningen omfatter litt 

over 100 kommuner, og utgjør derfor omtrent en tredjedel av det totale området. 

 

Det er ikke lovfestet et eksakt antall forsøksenheter som en øvre grense. Som nevnt 

under pkt. 3 kan man likevel utlede et krav i forarbeidene om at det skal være et 

begrenset antall enheter. I forarbeidene er det blant annet sagt følgende: ”Det 

grunnleggende kravet er at det dreier seg om en bevisst iverksatt utprøving av 

alternative løsninger, gjennomført i et begrenset antall enheter og over en begrenset 

tidsperiode.” 

 

Etter vårt skjønn vil det ikke være snakk om et begrenset forsøk når forsøksordningen 

omfatter litt over 100 av 322 kommuner (det distriktspolitiske virkeområdet). I tillegg 

vil det antakelig være riktig å korrigere totalen for kommunene i Nord-Troms og 

Finnmark hvor det allerede i dag gjelder egne regler. Dette er også påpekt i pkt. 2 i MDs 

høringsbrev, jf. pkt. 2.1 ovenfor, hvor det bl.a. sies at: «Regelverket åpner i dag ikke for 

fornøyelseskjøring, bortsett fra i Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne regler. 

Her kan fylkesmannen legge ut løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er 

åpne for allmennheten og for turoperatører/snøscooterturisme.»  

 

Vi antar det vises til reglene i § 5 siste ledd i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag som lyder: 

«I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om 

adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på 

islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon om 
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løypene.» Disse reglene omfatter totalt 25 kommuner (6 kommuner i Nord-Troms og 19 

kommuner i Finnmark).
5
  

 

Vi mener på denne bakgrunn at forsøksloven heller ikke gir hjemmel til å utvide 

ordningen med kommunalt forsøk med etablering av snøscooterløyper. 

 

4.3 Andre kommentarer til forskriftsutkastet 

Vi registrerer at forskriftsutkastet, som har vært på alminnelig høring, mangler en 

paragraf, § 7, uten at det fremgår hva som er årsaken til det.
6
  

 

I tillegg vil vi peke på forskriftsutkastets § 5 som lyder: 

”Uten hinder av forbudet i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag §§ 3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i løyper 

opprettet etter § 2 i forskriften her, innenfor de rammer som følger av bestemmelser gitt 

i medhold av § 3.” 

 

Vi undrer oss over formuleringen løyper opprettet etter § 2 i forskriften her. Etter det vi 

kan se gjelder § 2 forholdet til andre lover, og gir ikke hjemmel for å opprette løyper. 

 

§ 5 vil også, slik vi leser den, medføre at en kommune kan vedta en forskrift som 

tilsidesetter det generelle forbudet mot motorferdsel i § 3 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 

om motorferdsel i utmark og vassdrag. Bestemmelsen lyder: ”I utmark og vassdrag er 

motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel 

i loven.” Det følger av lovens § 4a at ”(m)otorkjøretøyer kan i utmark og på islagte 

vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet.” 

 

Det fremgår ikke av forskriftsutkastet hva som er hjemmelen for å gjøre unntak fra det 

generelle forbudet mot motorferdsel. Forskriftsutkastet er kun hjemlet i forsøksloven §§ 

3 og 5. Forskriftsutkastets § 2 er, som nevnt ovenfor, formulert som forholdet til andre 

lover. Det står at lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gjelder med de unntak og 

særregler som følger av forskriften her.  Etter vårt skjønn vil forskriftsutkastets § 5, slik 

denne paragrafen er formulert, ikke oppfylle kravene i forsøkslovens § 3, jf. 

formålsbestemmelsen i § 1. Som vi har redegjort for i pkt. 3 ovenfor hjemler 

forsøksloven § 3 forsøk som avviker fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan 

staten eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine oppgaver. 

 

                                                 

 
5
 Korrigert for disse kommunene blir totalen 297, og forsøksordningen med 108 kommuner vil utgjøre 

over 36 % av denne totalen. 
6
 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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5. VIRKNING AV MANGLENDE EVALUERING 

Du har også stilt spørsmål i oppdragsbestillingen om betydningen av en eventuell 

manglende evaluering generelt i en forsøksordning. 

 

Det fremgår av pkt. 4.5 i Ot.prp. nr. 54 (1991-1992) at ” (b)ortsett fra at evalueringen 

bør kobles på forsøksvirksomheten fra starten av, vil kravene til evalueringsopplegget 

variere med forsøksvirksomhetens omfang og kompleksitet. Departementet finner det 

derfor lite hensiktsmessig å gi konkrete lovbestemmelser med krav til evaluering. 

Bestemmelser om dette måtte eventuelt gis i en så generell form at de ville ha liten 

verdi. Departementet er likevel av den oppfatning at det bør være et vilkår for å få 

godkjent forsøk at det samtidig blir presentert et opplegg for evaluering av prosjektet. 

Ansvaret for opplegg og ressurser til evalueringen må i utgangspunktet ligge til den 

eller de institusjoner som tar initiativ til forsøket.” 

 

I Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-26/05 (30. august 2005) Forsøk i 

kommunar og fylkeskommunar
7
 står det følgende om evaluering: 

«Evaluering av forsøk er heilt vesentleg for å kunne vurdere i kva grad 

forsøksprosjektet har vore vellykka, og for å kunne bruke erfaringar frå forsøk til 

forvaltningsutvikling. Det er difor ein føresetnad at forsøket blir evaluert, og at 

forsøkssøknaden gjer greie for eit opplegg for evaluering av forsøket. Dette kan til 

dømes vere eit opplegg for ei eigenevaluering. 

 

Sjølv om det etter forsøkslova strengt tatt ikkje er eit krav om anna evaluering enn ei 

eigenevaluering, vil departementet tilrå at kommunane og fylkeskommunane koplar på 

eksterne forskarar/utgreiarar for å vurdere erfaringane frå forsøket. Dette fordi bruk av 

eksterne kan gjere det lettare å bruke erfaringane frå forsøket i vidare 

lovutviklingsarbeid, og kanskje lettare vil oppfattast som meir uhilda. 

 

Departementet legg til grunn at det i enkelte større forsøk kan vere aktuelt å pålegge 

forsøkseiningane å gjennomføre ei ekstern evaluering som vilkår for å få godkjend 

forsøket. 

 

Etter departementet si vurdering vil det vere ein fordel om opplegg for evaluering blir 

utarbeidd i samråd med det aktuelle fagdepartementet på området, som kan ha nyttige 

innspel og kommentarar.» 

 

Som det fremgår av uttalelsen i forarbeidene er det et krav for godkjenning av forsøk at 

det samtidig presenteres et opplegg for evaluering av prosjektet i etterkant. Som det 

fremgår av uttalelsen i ovennevnte rundskriv er det snakk om en egenevaluering.  Det er 

imidlertid ikke gitt uttrykk for hvilke konsekvenser det vil få dersom man ikke evaluerer 

en forsøksordning i etterkant.  

                                                 

 
7
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-h-2605.html?id=109534  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-h-2605.html?id=109534
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6. KONKLUSJON  

Etter vårt skjønn gir forsøksloven verken hjemmel til å innføre en slik forsøksordning 

med etablering av snøscooterløyper, eller til å utvide ordningen. 

 

 

 

KILDER: 

Kildene er oppgitt i teksten og i fotnoter. 


