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MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALT REGELVERK FOR
MOTORFERDSEL I UTMARK
Røyrvik kommunestyre har i møte den 16.12.2015 behandlet sak 74/15 og fattet slikt vedtak:

Røyrvik kommunestyres vedtak:
Røyrvik kommune vedtar følgende retningslinjer for søknader om motorferdsel på snødekt mark:
 Tillatelsen kan gis for inntil fire års varighet (kommunevalgperioden) dersom ikke annet er
bestemt i retningslinjene.
 Det kan innvilges søknader om transport til egen hytte. Egen familie beregnes til
ektefelle/samboer og barn.
 Leietakere av hytter innvilges tillatelse til transport til leid hytte i leieperioden etter søknad.
Tillatelsen gjelder for 1 år i gangen.
 Transport av ved fra andre grunneiere gis tillatelse for 1 år i gangen.
 Det skal føres kjørebok som leveres 10 dager etter siste lovlige kjøredato for transport til leide
hytter og vedtransport.
 Tillatelsene gjelder for snøscooter og ikke andre kjøretøy med belter som er i utgangspunktet er
ment for barmarkskjøring.
 Ved brudd på intensjonene som ligger til grunn for innvilgelsen av søknaden, bør eventuelle
begrensninger vurderes. Dette kan f.eks være avkortning av tid eller inndragelse av tillatelse.
 Det skal til enhver tid foreligge en liste i administrasjonen over leiekjørere med godkjent løyve
og søkerne skal gjøres oppmerksom på muligheten.
 Kommunevalgperioden brukes som tidsavgrensning for søkere med varige behov, men det skal
i tillatelsene tas forbehold om inndragning ved overtredelser av bestemmelser, og om at
tillatelser også kan bli inndratt hvis kommunen i løpet av perioden generelt legger opp til andre
dispensasjonskriterier.
 Søknader som berører verneområdene i kommunen skal i tillegg behandles av forvalter av
verneområde.
 Søknader for gjeldende kommunestyreperiode bør foreligge før 1. februar.
 Krav til søknadene:
o Søkers navn og adresse
o Kart over omsøkt trase og tidsperiode
o Formål med søknaden
o Registreringsnummer snøscooter
o Grunneiers tillatelse, skriftlig
o Tilknytning til eier av hytte
o Leieavtale ved leie av hytte
o Eventuell legeattest
 Næringsutøver som leier ut hytte med snøscooter der er det utleier som søker på vegne av
leietaker. Det må vedlegges næringsoppgave i søknaden. Tillatelse gis for ett år av gangen.
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Rådmann utarbeider forslag til ny kommunal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag for vedtak
før sommersesongen 2016.
Enstemmig vedtatt.

Dette til Deres orientering.
Jijnjh heelsegh / Med hilsen
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