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Revidering av kommunale retningslinjer for behandling av søknader 
om motorferdsel i utmark i Steigen kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling 

Reviderte retningslinjer av 24.01.2022 for behandling av søknader om tillatelse til 
motorferdsel i utmark gjøres gjeldene for Steigen kommune. 
 

 
Plan- og ressursutvalgets behandling av sak 3/2022 i møte den 08.02.2022: 

 
 

Vedtak 

 

Enstemmig som innstilling 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark i Steigen 
kommune ble fastsatt i 2013. I den siste tiden er det vedtatt flere endringer i Lov og forskrift 
om motorferdsel i utmark, slik at retningslinjene fra 2013 ikke lenger er oppdaterte. 

 

Saksopplysninger 

Vedlagte dokument gir en kort innføring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
m/forskrifter, samt forslag til reviderte retningslinjer for saksbehandling av de vanligste 
sakene. Hensikten er å gi politiske rammer for kommunens delegerte behandling, 
likebehandle like saker, samt gi grunnlag for flerårige tillatelser av kurante saker innenfor 
lovens rammer. 



Retningslinjene revideres ved behov, for eksempel ved endring av loven. 
 

Lov og forskrift er endret på noen punkter hvorav de viktigste for Steigen her kort refereres: 

-Dispensasjoner etter forskriftens § 6 kan nå behandles delegert. Tidligere måtte disse 
behandles politisk. 

-Kjøring av ved til egen bolig er ikke søknadspliktig. Selv om kjøringen skjer over annens 
eiendom. Men tillatelse fra denne eier må innhentes. 

-Det kan nå etter søknad innvilges tillatelse for transport av bagasje og utstyr til egen hytte 
uavhengig av avstand til brøytet bilvei. Kravet om at hytta ligger minst 2.5 km fra vei er 
opphevet. 

 

Endringer i retningslinjene 

Referanser og sitat fra lov og forskrift er oppdatert. Utover det er det foretatt noen språklige 
endringer i dokumentet. Av reelle endringer foreslås følgende: 

 Kurante saker behandles delegert. Saker av prinsipiell betydning behandles av Plan- 
og ressursutvalget, jfr. også delegeringsreglement. Dette vil også fra nå gjelde ved 
behandling etter § 6 som tidligere måtte behandles politisk. 

 Nytt vilkår om at ved tillatelse til transport av bagasje og utstyr til egen hytte skal 
slede/kjelke/lastekasse være tilkoblet snøskuter. Dette er praksis i flere 
nabokommuner for å redusere unødig kjøring. 
 

Vurdering 
Retningslinjene har etter administrasjonens vurdering fungert godt. Det er siden 2013 
behandlet 98 søknader, det er gitt 1 avslag og i tillegg er 3-4 tillatelser noe begrenset i 
forhold til søknad. Resten av søknadene har vært i tråd med retningslinjene og er innvilget.  

Flesteparten av søknadene gjelder transport av bagasje og utstyr til hytter ved 
Almenningsvatnet, samt en del tillatelser til vedkjøring. Alle som søker til disse formål får 
vanligvis tillatelse i 4 år av gangen. Det kan stilles spørsmål ved om summen av all kjøringen 
til slutt gir uønsket støy og lukt i området, men enn så lenge har en ikke inntrykk av at dette 
er tilfellet, og en ser ikke nå behov for å foreslå begrensninger på slik kjøring. 

 
 
Konklusjon 

Reviderte retningslinjer bør fastsettes som foreslått. 
 
 

Andreas Sletten 
Kommunalleder Plan, utvikling og drift 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 
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