
Kommunale retningslinjer for 
behandling av søknad om bruk av snøskuter, Rana kommune 
Vedtatt av kommunestyret, sak 100/17, 17.10.2017. 
 
 
 

1. Formål 
1.1 Formålet med retningslinjene er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 

motorisert ferdsel i utmark i Rana 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 Rana 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.  

2.2 Begrepet motorferdsel omfatter her bruk av alle slags motordrevne kjøretøy på 
vinterstid, herunder også elektriske, 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 for tillatelser og ved avslag. Når 
det gjelder begrunnelsens innhold, vises det til forvaltningslovens § 25. 

3.3 Saker som skal behandles i motorferdselsnemnda må være levert inn senest tre uker før 
aktuelt møte.  

3.4 Behandling av søknader om dispensasjon kan ta lang tid. Kommunen skal sørge for at 
saken blir tilstrekkelig opplyst, og om nødvendig må berørte organer uttale seg. 
 
 

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

Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker etter at søker har mottatt vedtaket. 
4.2 Kommunens vedtak kan påklages av søkeren eller annen med rettslig klageinteresse. 

Hvem som har rettslig klageinteresse vurderes konkret i den enkelte sak. 
 
 

5. Avgjørelsesmyndighet 
Etter gjeldende delegeringsreglement er avgjørelsesmyndigheten for søknader etter 
forskriftens § 5 og lovens § 6 delegert kommunal tjenestemann og avgjøres administrativt. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter forskriftens § 6 kan ikke delegeres til tjenestemann og 
avgjøres av motorferdselsnemnda.   
 
 
 



6. Generelle bestemmelser 
6.1 Rana kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema for søknader om motorisert 

ferdsel i utmark. 
6.2 Kart med inntegnet ønsket kjøretrasé skal være vedlagt hver enkelt søknad og tillatelse. 
6.3 Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angitt formål og tidsrom. Tillatelsen 

gjelder kjøring tur/retur. 
6.4 Gitt kjøretillatelse gjelder kun for navngitte personer. 
6.5 I de tilfellene der det gis begrensninger i antall turer, skal kjørebok fylles ut ved turens 

start. Kjøreboken skal følge kjøretøyet og forevises ved kontroll. Utfylt kjørebok sendes til 
Rana kommune etter endt dispensasjonsperiode, og senest 1. juni dispensasjonsåret. 

6.6 All kjøring skal så langt mulig følge eldre kjørespor og/eller følge faste traséer.  
6.7 Før kjøring kan skje, skal grunneiers samtykke foreligge. 
6.8 Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved kontroll. 
6.9 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.  

6.10 Der det er mulig, skal kjøringen foregå i skogkledt terreng. Det er ikke tillatt med 
tindebestigning. 

6.11 I områdene Jordbekken, Blerekan, Kjerringvatnet, Kopparvatnet, Raudvatnet (ved 
Kjennsvassfjellet/grense Hemnes), Reinfjellia, Raudvatnet, Tverrvatnet og Umbukta kan 
det kun gis tillatelse til kjøring dersom helt spesielle grunner og behov tilsier det 
(eksempelvis kjøring til egen hytte, se pkt. 9.3). Det tillates ikke kjøring med isfiske 
og/eller rekreasjon som formål på/ved Raudvatnet, Tverrvatnet og Umbukta. Det tillates 
ikke kjøring ut på isen på Grunnvatnet og Akersvatnet for andre enn rullestolbrukere eller 
personer som av andre grunner ikke kan gå.  

 
 

7. Kjøretider 
7.1 Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl. 07:00 og 23:00 alle dager. For kjøring etter 

forskriftens § 5c – transport av bagasje og utstyr til hytter som ligger mer enn 2,5 
kilometer fra brøytet vei – er det ingen begrensninger i kjøretider.  

7.2 Det er ikke tillatt med motorferdsel på snødekt mark mellom 1. mai og 31. oktober (siste 
kjøredag 30. april, første kjøredag 1. november).  Motorferdselsnemnda kan forlenge 
sesongen til nærmeste helg i tilknytning til 1. mai etter særskilt vurdering. 
 

 
8. Forskriftens § 5a – ervervsmessig kjøring (leiekjøring). 

8.1 Leiekjøring skal brukes som et virkemiddel for å redusere antall dispensasjoner. 
8.2 Avtale om leiekjøring kan inngås for tre år av gangen innenfor fastsatte områder.  
8.3 Primært er det ønskelig at fastboende påtar seg leiekjøring. Dersom det ikke finnes 

fastboende i områder med eksempelvis mange hytter og/eller stor utfart, kan tillatelse til 
leiekjøring gis til eiere av hytter i området. 

8.4 Dersom leiekjører er forhindret for å ta på seg oppdrag, kan andre med navnet sitt på 
tillatelsen kjøre i hans/hennes sted. 

8.5 Leiekjørere skal levere inn årlig rapport over antall turer på fastlagt skjema etter endt 
sesong. Senest 1. juni. 

8.6 Antall løyvehavere vurderes ut fra behovet for transport i de ulike områdene. 
 

 
 
 
 



9. Forskriftens § 5b – transport av funksjonshemmede med snøskuter 
9.1 Standardisert legeerklæring av nyere dato skal legges ved søknader etter forskriftens § 

5b. Legeerklæringen må angi en varig og vesentlig funksjonshemming, nedsatt  
forflytningsevne samt si noe om søkers evne til å gå på ski.  

9.2 Rekreasjonskjøring for funksjonshemmede skal i all hovedsak kanaliseres til de åpne 
løypene når de er på plass. Dersom det foreligger helt spesielle grunner, kan 
funksjonshemmede gis tillatelse til kjøring til bestemte utfartsmål utenom det åpne 
løypenettet. Det skal føres en restriktiv linje for tillatelse til kjøring utenfor løypenettet. 

9.3 Det kan gis tillatelse til kjøring til hytte for varig funksjonshemmede hytteeiere i 
hytteområdene Reinfjellia, Raudvatnet, Tverrvatnet og Umbukta. Slike tillatelser skal gis 
begrunnet i søkers evne til å gå på ski, ikke transport av bagasje. Dersom behovet for 
snøskuterkjøring i hovedsak er knyttet til problemer med å bære tungt, skal 
funksjonshemmede på lik linje med funksjonsfriske henvises til leiekjøring.  

9.4 Tillatelse til kjøring til egen hytte etter denne paragrafen gis i hovedsak for tre år om 
gangen med et begrenset antall turer per år (fire per måned). For andre utfartsmål (se 
pkt. 9.2) kan det i helt spesielle tilfeller gis tillatelser for enkeltturer eller noen få turer for 
ett år om gangen. 

9.5 Tillatelse til bruk av følgeskuter kan kun gis hvis det er åpenbart nødvendig. Tillatelsen 
utstedes i den funksjonshemmedes navn, slik at ulike personer har mulighet til å være 
følge. Ved behandling av søknader om følgeskuter skal det legges betydelig vekt på 
funksjonshemmingens art og omfang og på den funksjonshemmedes konkrete behov for 
hjelp og bistand under egen kjøring. Søknad om følgeskuter behandles etter forskriftens 
§ 6.  

9.6 For søkere med medfødte og varige funksjonshemminger og sterkt bevegelseshemmede 
bør kommunen utvise en mer liberal praksis for rekreasjonskjøring enn for andre 
funksjonshemmede som tidligere har eller senere har grunn til å forvente større 
mobilitet. 
 

 
10. Forskriftens § 5c – transport til hytter som ligger mer enn 2.5 kilometer fra brøytet vei. 

10.1 Ved tillatelse til kjøring etter forskriftens § 5c, skal kommunen vurdere mulighet for 
leiekjøring i området og leiekjørers kapasitet sett opp mot antall hytter 
leiekjører/leiekjørerne skal betjene.  

10.2 Kjøreavstand måles fra nærmeste brøytede vei, ikke parkeringsplass. Ved måling av 
avstand på kart (ikke luftlinje), ganges målt strekning med 1,2. Dette gir en avstand som 
er nært opp mot faktisk strekning.    

10.3 Tillatelse etter forskriftens § 5c kan gis for inntil fem år av gangen.   
10.4 Ren persontransport er ikke tillat etter denne paragrafen. Personer kan sitte på i 

forbindelse med transport av bagasje og utstyr til hytter dersom dette ikke medfører 
ekstra kjøring.  

10.5 Det gis én dispensasjon per hytte. Tillatelse kan kun gis til eier og eiers nærmeste 
familie. Til nærmeste familie regnes hytteeierens daglige husstand – typisk ektefelle og 
samboer og barn av disse. Begrepet nærmeste familie gjelder også barn etter at de er 
blitt voksne, samt deres ektefelle/samboere og barn. 

10.6 Kjøretillatelsen gjelder bare for de personene som har navnet sitt på dokumentet. 
10.7 Eiere av hytter i Nevertjønnlia og Kallvatnet kan ikke ha to utgangspunkt for 

kjøringen. De må velge hhv Dalsgrenda/Umbukta eller Østerdal/Jordbru som startsted. 
10.8 Søknad om tillatelse til transport av utstyr til leid hytte behandles etter § 6. 

Dersom leietaker får tillatelse til kjøring, faller hytteeiers tillatelse bort i leieperioden. 
Kortvarige leieforhold gir ikke grunnlag for tillatelse til kjøring. Leier av anneks henvises 
til leiekjøring dersom det ikke foreligger langsiktig leiekontrakt på minst én sesong.  

 



 
11. Forskriftens § 5e – transport av ved. 

11.1 Hogsttillatelse fra grunneier skal ligge ved søknaden. 
11.2 Det gis et begrenset antall turer i forbindelse med transport av ved, normalt inntil ti 

for frakt av én til to favner. 
11.3 Tillatelse til kjøring kan gis i tidsrommet fra 1. november til 30. april, med unntak av 

påskeuken. Transport av ved er ikke tillatt i påsken da det tradisjonelt er stor utfart. 
Påsken defineres her som fra og med palmesøndag til og med andre påskedag. 
 

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

12.1 Det skal stilles meget strenge krav til dispensasjoner gitt etter forskriftens § 6. 
Vurderingen av behovet for transport er skjønnsmessig. Lokale forhold kan vektlegges 
men på en slik måte at bestemmelsens strenghet ivaretas. 

12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter § 6 dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved 
leiekjøring. 

12.3 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport kan 
dekkes ved bruk av det åpne løypenettet. 

12.4 Tillatelse til kjøring etter forskriftens § 6 gis for en begrenset periode og for én 
bestemt tur eller svært få turer. 

12.5 For vurdering av søkere med medfødte og varige funksjonshemminger og sterkt 
bevegelseshemmede vises det til punkt 9.6. 

 
 

13. Isfiskeløype 
13.1 Rana kommune har én isfiskeløype: Andfjell – Virvassdammen. 
13.2 Åpningstid: 

a) Løypen er åpen annenhver uke i perioden 1. februar til og med 1. mai. Med uke 
forstås i denne sammenhengen tidsrommet mandag kl. 00:00 til søndag kl. 20:00. 

b) Løypen er stengt i påsken. Påske defineres i denne sammenheng som fra 
palmesøndag kl. 20:00 til 2. påskedag kl. 20:00.  

c) Vilkår for bruk av løypen finnes i den sentrale forskriften (forskrift om løyper for 
kjøring med snøskuter til Virvatnet og Fiskløsvatnet, Rana kommune, Nordland)  

 
 
 
 


