
 
 

Forslag til  
Kommunale retningslinjer for  

behandling av søknad om bruk av snøskuter 
Fauske kommune 

 
 

1. Formål 
 

1.1 Formålet med retningslinjene er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 
regulere motorisert ferdsel i utmark i Fauske kommune. Retningslinjene skal 
informere søkere om gjeldende regelverk samt krav til søknaden og 
saksbehandlingen. De skal være til faglig støtte for gode politiske og 
administrative beslutninger, for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten og 
de skal bidra til å redusere uønsket variasjon i de vedtakene som fattes.  

 
 

2. Virkeområde 
 

      2.1  Retningslinjene gjelder for motorisert ferdsel med snøskuter i utmark i Fauske 
kommune. Retningslinjene utfyller de bestemmelser som er gitt i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 
356. 

  
2.2  Begrepet motorferdsel omfatter her bruk av alle slags motordrevne kjøretøy på 

vinterstid, som er beregnet for transport av personer eller gods. Begrepet 
kjøretøy forutsettes her å ha samme innhold som etter vegtrafikkreglene.  

 
 

3. Saksbehandling 
 

3.1 Søknader som er mangelfulle og/eller mangler nødvendig dokumentasjon, vil 
ikke bli realitetsbehandlet før de nødvendige opplysningene foreligger. 

 
3.2 Kommunen skal begrunne vedtaket.  Dette gjelder både ved innvilgse og 

avslag.  Når det gjelder begrunnelsens innhold, vises det til forvaltningslovens 
§ 25. 

 
3.3 Saker som skal behandles av Plan- og utviklingsutvalget må være levert inn 

senest 3 uker før aktuelt møte. 
 
3.4 Behandling av søknader følger forvaltningslovens § 11. 
 
           

4. Klagebehandling 
 
4.1 Kommunens vedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28.  Klageinstans 

er Fylkesmannen i Nordland.  Klagefrist er tre uker etter at søker har mottatt 
vedtaket. 



 
 

5. Avgjørelsesmyndighet 
 

Etter gjeldende delegeringsreglement er avgjørelsesmyndighet for søknader etter 
forskriftens § 5 og lovens § 6 delegert til Rådmannen og avgjøres administrativt. 
 
Myndighet til å ta avgjørelse etter forskriftens § 6  kan ikke delegeres til Rådmannen 
og må avgjøres av et politisk organ (Plan- og utviklingsutvalget). 
 
 

6. Generelle bestemmelser 
 

6.1  Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig på fastsatt skjema til Fauske 
kommune, Pb. 91, 8201 Fauske eller til postmottak@fauske.kommune.no. 

 
6.2 Kart med inntegnet kjøretrasé skal være vedlagt hver enkelt søknad og 

tillatelse. 
 
6.3      I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-slett, 

tidsrom og formål. 
 
6.4 I de tilfeller der det gis begrensninger i antall turer, skal kjørebok fylles ut ved 

turens begynnelse.  Kjøreboken skal følge kjøretøyet og forevises ved kontroll.  
Utfylt kjørebok skal sendes til Fauske kommune etter endt sesong og senest 
1. juni hvert år dispensasjonen gjelder.   

 
6.5 Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er Statskogs grunn i 

Sulitjelma). 
 
6.6  Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved kontroll. 
 
6.7  Dersom ikke annet er angitt, er den øvre fartsgrensen for snøskuterkjøring i 

terrenget 70 km/t.  For snøskuter med slede er øvre fartsgrense 60 km/t.  
Dersom det sitter folk i sleden, er fartsgrensen 40 km/t.  

 

7. Kjøretider 
 

7.1  Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager unntatt  
1. juledag. 

7.2 Det er ikke tillatt med motorfersel på snødekt mark mellom 2. søndag i mai og 
15. oktober.  For kjøring hjemlet direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 3 kan det kjøres så lenge det er snødekt 
mark. 

 

8. Forskriftens § 5 – ervervmessig kjøring (leiekjøring) 

 8.1 Leiekjøring brukes som et virkemiddel for å redusere antall dispensasjoner. 

8.2 Plan- og utviklingsutvalget tildeler hvert 3. år leiekjøringsløyver etter 
forutgående annonsering av ledige løyver.  I Fauske kommune er det til 
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sammen 10 leiekjøringsløyver – 8 i Sulitjelma, 1 på Klungset og 1 i 
Valnesfjord. 

 
8.3 Selvstendige næringsdrivende prioriteres ved tildeling. 
 
8.4 Løyveinnehavere skal levere inn årlig rapport over antall turer/kjørte km på 

fastlagt skjema etter endt sesong, senest 1. juni hvert år. 
 
 

9. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav b – Transport av varige funksjonshemmede 
med snøskuter 

 
9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter for 

varige funksjonshemmede. 
 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er varig 

funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski. 
 
9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 
9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 10.4. 
 
9.5 Tillatelse til bruk av følgeskuter kan kun gis dersom det er åpenbart 

nødvendig.  
 Ved behandling av søknader om følgeskuter skal det legges betydelig vekt på 

funksjonshemmingens art og omfang og den funksjonshemmedes konkrete 
behov for hjelp og bistand.   

 
 Tillatelsen skal gis etter § 6 i forskriften, dvs at slike søknader skal politisk 

behandles av Plan- og utviklingsutvalget. 
 
9.6 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til personer 

som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
 
9.7 Rekreasjonskjøring  for funksjonshemmede skal i all hovedsak kanaliseres til 

de åpne snøskuterløypene som er opprettet etter vedak i Kommunestyret. I 
spesielle tilfeller (sterkt funksjonshemmede/rullestolbrukere) kan det gis 
tillatelse til kjøring til bestemte steder/utfartsspunkt med et begrenset antall 
turer pr sesong. 

 
 
 

10. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav c – transport til hytter som ligger mer enn 2,5 
km fra brøyta vei 

 
10.1 Ved tillatelse til kjøring etter denne § i forskriften kjøreavstand måles fra 

nærmeste brøyta vei/parkeringsplass.  Måling av avstand gjøres på kart, (ikke 
luftlinje.) Målt lengde ganges med 1,2, dette gir en avstand som er nært opp 
mot faktisk lengde.  Måling i kart skjer det en naturlig ville gått på ski i 
terrenget. 

 
10.2 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet.  
 



10.3  Ren persontransport er ikke tillatt etter denne paragraf.  Personer kan sitte på i 
forbindelse med transport av bagasje og utstyr dersom dette ikke medfører 
ekstra kjøring.   

 
10.4 Det gis kun 1 dispensajon pr hytte.  Tilaltelsen gis til hytteeier (hjemmelshaver) 

og eiers nærmeste familie kan også benytte den. Til hytteeiers nærmeste 
familie regnes ektefelle eller samboer, barn, barnebarn, svigerbarn og foreldre 
og besteforeldre. 

  
10.5 Dersom hytta leies ut, skal leiekontrakt legges ved søknad. Dersom leietaker 

får tillatelse til kjøring, faller hytteeiers tillatelse til kjøring bort i leieperioden.  
Kortvarige leieforhold (under 6 mnd) gir ikke grunnlag for tillatelse til kjøring. 

 
 

11. Forskrift § 5 1. ledd bokstav e – transport av ved 
 

11.1. Hogsttillatelse fra grunneier skal ligge ved søknaden. 
 
11.2 Tillatelse innvilges i henhold til hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 

favn pr dag 
 
 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med snøskuter  
  

12.1 § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
tilfeller for behov for snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. 
Søker må vise til et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. En 
skjønnsmessig helhetsvurdering om innvilgelse eller avslag skal legges til 
grunn for vedtaket.  

 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 
1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 
2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  

  
12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport 

kan dekkes ved bruk av det åpne løypenettet.  
 
 
 
Vedlegg:  Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med 
legeerklæring fra lege der transportbehovet fremkommer.  
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