
                                                        

 

 

 

Merknader til Klima- og miljødepartementets tilsvar på Sivilombudsmannens 
brev 
 
Det vises til brev fra Sivilombudsmannen (SOM) datert 13. februar 2014, hvor 
FRIFO, DNT og Virke er gitt anledning til å gi merknader til Klima- og 
miljødepartementets (KLD) svarbrev til SOM datert 6. februar 2014.  Fristen er i 
telefonsamtale av 12. februar 2014 med Siri Meland i FRIFO satt til 28. februar.  
 
FRIFO, DNT og Virke fastholder som tidligere anført at forsøket, slik ordningen 
som departementene legger opp til, ikke kan hjemles i forsøksloven, og må 
anses som ugyldig. 
 
Fremdrift 
Vi håper Sivilombudsmannen vil behandle saken raskt. Dette fordi Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen på Stortinget avventer videre behandling, med 
henvisning til ombudsmannens behandling. Vi kjenner også til at mange 
kommuner og ulike interessegrupper nå bruker mye tid og ressurser på 
oppfølgingen av forsøket.  
 
Bruk av forsøksloven 
KLD henviser i sitt svarbrev til SOM (6.februar) til brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) datert 9. januar til Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen, der de anser at spørsmål vedrørende forsøksloven er 
besvart. DNT, Virke og FRIFO har bedt advokat Elden se på de juridiske sidene 
ved brevet, og dette notatet ligger vedlagt. Vi mener våre merknader 
vedrørende forsøksloven ivaretas gjennom dette brevet. 

 

 

Sivilombudsmannen 

Postboks 3 Sentrum 

0101 Oslo 

 

 

 

Deres ref: 2013/3031                   Oslo, 28. februar 2014 
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I tillegg ønsker vi å gi følgende merknader til saken: 
 
Oppgavefordeling 
Av KMD sitt brev datert 9. januar kan det synes som om departementet anser 
isfiskeløyper og løyve til bruk av beltebil som rekreasjonskjøring, og ikke som 
næringskjøring. Dersom det er dette departementet har ment er vi uenig i 
denne vurderingen. Dette vil Miljødirektoratet kunne svare på. 
 
Behovet for forsøket 
Det kan stilles spørsmål ved om forsøket vil gi svar på effektene av 
rekreasjonsløyper i befolkningstette områder i Sør-Norge, slik departementet 
ønsker kunnskap om. Årsaken er at alle kommuner som har søkt om deltakelse 
ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, i tråd med departementets 
egne søkekriterier i invitasjonen datert 30.5.2013. 
 
Ved departementets nevnte behov for å se på effekter av å legge 
rekreasjonsløyper gjennom flere kommuner antar vi at slik kunnskap kunne 
vært innhentet ved å se på erfaringer fra Finnmark, Nord-Troms og Sverige, 
hvor rekreasjonskjøring i åpne løyper i dag er lov. Også for de langsiktige 
utviklingstrekkene, som det fremgår at evalueringen skal gi svar på, kunne 
erfaringer fra disse områdene helt eller delvis gitt svar på. Vi kjenner ikke til om 
disse mulighetene er vurdert, eller om Miljødirektoratet er forespurt om råd i 
slike spørsmål. 
 
Høring av kommunal rammeforskrift 
I KLD sitt brev datert 9. januar 2014 fremgår det at departementets brev av 30. 
mai 2013 ikke omfattet en høring av forskrift om kommunalt forsøk med 
snøscooterløyper, kun en invitasjon om å delta i forsøket. Dette har både Den 
Norske Turistforening og Friluftslivets fellesorganisasjon påpekt som 
kritikkverdig i sine høringssvar. Vi kjenner ikke til om også flere høringsparter 
har påpekt dette, og derfor valgt og ikke gi innspill på forsøksforskriften, eller 
unnlot å gi høringssvar som følge av dette. Vi kjenner imidlertid heller ikke til 
om forsøk etter forsøksloven krever en høringsprosess, eller om utvidelsen fra 
40 til 108 kommuner er av et slikt omfang at en ny høring er påkrevet dersom 
det konkluderes med at forskriften har vært gjenstand for en tilstrekkelig 
høringsprosess.  
 
Vi vil også bemerke at KLD i sitt høringsbrev om forsøksordningen datert 30. 
mai 2013 (vedlagt) har satt søknadsfristen for å delta i forsøksordningen til 1. 
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september 2013. Jamfør brevet fra KMD 6. februar er denne fristen forlenget til 
15. november. 
   
Forsøkets omfang 
Vi etterlyser en god begrunnelse for utvalget av forsøkskommuner. Vi kan ikke 
se at et så stort antall kommuner som forsøket innbefatter vil gi kunnskap som 
ikke også et langt mindre antall kommuner ville kunne ha besvart. Vi kan heller 
ikke se at antallet forsøkskommuner kan forsvares basert på de ressursene som 
gjennomføringen av forsøket krever.  
 
Evaluering 
I henhold til formålet skal forsøket gi svar på flere ulike forhold, som etter vår 
mening best ville bli besvart ved at ulike kommuner ble gitt ulike 
forutsetninger. I dette forsøket gis derimot alle kommunene de samme 
rammene. Vi mener også at flere av de forhold som skal undersøkes krever at 
før-situasjon dokumenteres. Heller ikke dette er tilfelle i dette forsøket. Vi 
stiller også spørsmål ved hvorfor departementet ikke stiller som krav at alle de 
sju forsøkskommunene fra 2001, som frem til og med denne vinteren er gitt 
dispensasjon til å videreføre sine forsøk, skal inkluderes i evalueringen. 
 
I henhold til Miljødirektoratets oppdrag gitt av departementet skal 
evalueringen av de kommunale prosessene leveres allerede 1. oktober 2014. Vi 
stiller spørsmål ved om evalueringen vil kunne bli av tilstrekkelig kvalitet. 
Tidsfristen som er satt er kort, og midlene avsatt til evalueringen er begrenset 
(ca. 3 millioner). Evalueringen av forsøket fra 2001-2005 i sju kommuner kostet 
til sammenlikning ca. 2,3 millioner kroner. Vi antar Miljødirektoratet vil kunne 
gi svar på dette. 
 
Lovendring parallelt med forsøksordningen 
KMD fremholder i sine brev at formålet med forsøket er å skaffe seg erfaringer 
via en grundig følgeevaluering, som skal danne grunnlaget for en lovendring.  
Klima- og miljøministeren presiserte følgende i Stortingsdebatten om 
Statsbudsjettet for 2014, 12. desember 2013. 
 
Statsråd Tine Sundtoft [18:55:05]:  
«Så til snøscooter-saken. Forsøksordningen og utkastet til forskrift for forsøket 
var bredt omtalt i et høringsbrev fra Miljøverndepartementet våren 2013. Da 
ble mange av de innspillene som kom, vurdert, og er også tatt inn i arbeidet 
med forskriften. Dette er en midlertidig ordning som senest skal avsluttes i 
2018. Så har vi sagt at vi da også skal starte lovarbeidet. Jeg kan ikke si nå om 
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Stortinget får lovforslaget i 2014 eller i 2015, men det blir definitivt i denne 
perioden.» 
 
I følge Miljødirektoratets oppdragsbrev angående evalueringen skal forsøket 
også innbefatte en langsiktig følgeevaluering. Første status fra 
følgeevalueringen skal avgis innen 1. mars 2015, altså midt i 
snøscootersesongen, og deretter avgi årlige statusrapporteringer inntil forsøket 
avsluttes og sluttrapport utarbeides. Klima- og miljøministeren har videre i sitt 
svar (16.12.2013) på skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) skrevet 
at høringsbrevet skal sendes på bred høring med god frist for å avgi uttalelse. 
 
Med den fremdrift som Klima- og miljøministeren legger opp til, vil det etter 
vår mening i liten grad være mulig for regjeringen å benytte erfaringene fra 
forsøket. Det kan derfor synes som om forsøket ikke er ment å være reelt, selv 
om konklusjonen skulle være at forsøket ikke er i strid med forsøksloven. 
 
Ønsker Sivilombudsmannen mer informasjon. 
Ta kontakt med FRIFO v/Siri Meland tlf. 952 40 336, siri@frifo.no 
 
Med vennlig hilsen 

     
Thea Borch       Nils Øveraas  
Advokat Virke      generalsekretær DNT  
 
 

 
Siri Meland 
Friluftspolitisk rådgiver FRIFO 
     
Vedlegg: 
Brev fra John Christian Elden, datert 20. januar 2014 
Høringsbrev fra Miljøverndepartementet, datert 30. mai 2013 
Brev fra KLD til Miljødirektoratet vedr. evaluering, datert 24. januar 2014 
Kopi av brev sendes elektronisk til Klima- og Miljødepartementet v/postmottak 


