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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Det gis ikke tillatelse til den omsøkte kjøring på Bunesvika og Strandsetertjern fordi Rømskog
kommune ikke har hjemmel til å gi slik tillatelse.
UTVALG FOR UTVIKLING OG PLANUTVALGETS INNSTILLING TIL
FORMANNSKAPET:
Det gis tillatelse til den omsøkte kjøring på Strandsetertjern, forutsatt at Idrettslaget
godkjenner dette i forhold til Rømskog Motorsport.

SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Rømskog kommune har mottatt søknad fra daglig leder i X-team Jan Atle Gjemble på vegne
av Rømskog Motorsport og X-team der det søkes om å kjøre motoriserte kjøretøy; ATV, cross
og go-cart på Bunesvika og Strandsetertjern.
De skriver i søknaden at all kjøring vil rette seg etter motorsportforskriften og vil være sikret
gjennom Motorsportforbundet. Godkjent kursholder og aktivitetsleder vil være tilstede til
enhver tid. En del av denne kjøringen vil omfatte og være tilrettelagt for ungdommer med
spesielle behov og kjøringen vil forgå på dagtid.
Det er inngått skriftlig avtale med grunneier for kjøring på omsøkte steder.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag regulerer omsøkt
kjøring. Etter § 6 i forskriften kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring utover
det som er tillatt etter loven.
Følgende betingelse må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:
1.
Søkeren må påvise et særlig behov
2.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
3.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
4.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum
I rundskriv T-1/96 er lovverket utdypet og det er gitt nærmere bestemmelser vedrørende
kjøring med motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.

Sak 18/16

Relevante bestemmelser:
1.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr. 82 med Rundskriv T1/96
2.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Økonomiske forhold:
Ingen for Rømskog kommune.

VURDERING:
Kommunen kan etter § 6 i forskriften til motorferdselloven gi tillatelse til kjøring i utmark og
på islagte vann når det kan påvises et særlig behov for dette. Det skal i utgangspunktet stilles
strenge krav vedrørende begrepet «særlige behov» for ikke å uthule lovverket. Tilrettelegging
av aktiviteter for ungdom med spesielle behov er et godt formål, men i forhold til § 6 i
motorferdselforskriften, mener en dette må betraktes som fornøyelseskjøring, slik at dette ikke
vil være et «særlig behov» for å kunne gi tillatelse til det etter loven. Omsøkt kjøring kan like
gjerne foregå på godkjente baner.
Forskriften gir imidlertid kommunen hjemmel til å gi tillatelse til begrensede
motorsportsarrangementer i idrettslig regi. Noe som har blitt gitt tidligere og som kan være
aktuelt ved en senere anledning. Selv om kjøring i forhold til denne søknaden vil foregå etter
motorsportforskriftens retningslinjer, er en av den oppfatning at omsøkt kjøring ikke er
hjemlet i forskriften.
Det ene omsøkte området; Strandsetertjern ligger i tilknytning til regulert område for
motorsport ved Karsby. En anbefaler at Rømskog motorsport og X-team vurderer å utvide det
planområdet til også å omfatte Strandsetertjern slik at kjøring der kan foregå på et regulert
område til dette formålet område.
KONKLUSJON:
Rømskog kommune har ikke hjemmel til å gi tillatelse til omsøkt kjøring på Bunesvika og
Strandsetertjern.

UTSKRIFT SENDES:
3.
X-team v/ Jan Atle Gjemble
4.
Rømskog motorsport v/ Torkel Tørnby
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