
SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/320-2  Arkiv: K01 &18  

 
MOTORFERDSEL: LEIEKJØRING MED ATV/SNØSCOOTER/BÅT MM. SØKER: PÅL ISAKSEN 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 
utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede 
områder, og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 

2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 
Markalovens § 15. 

3. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles 
det et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse 
for motorferdsel.  

4. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 
Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 
kjøretillatelsen.  

5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis 
det tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 
31.12.2014, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 a).  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 
kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 
snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med 
motorbåt på vann mindre enn 2 km². Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag 
omsøkes enkeltvis. 

 

Sammendrag 
Isaksen søker om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av jernhest, ATV, AMT og UTV i 
utmark, og ønsker at tillatelsen også skal omfatte motorbåt og snøscooter. Rådmannen er 
positiv til fornyelse av eksisterende kjøretillatelse på mindre belte- og hjulgående 
maskiner. Pga. oppdragsmengde og hensynet til de som har kjøretillatelse på snøscooter 
anbefales det at det ikke gis tillatelse til bruk av snøscooter og motorbåt på vann mindre 
enn 2 km². 
 

Innledning / bakgrunn 



Pål Isaksen, Ringmoen 30, 3525 Hallingby driver firmaet PI Termografi og maskin og ønsker 
å tilby mindre belte- og hjulgående maskiner for transportoppdrag utenom bilvei. Isaksen 
disponerer jernhest, ATV, AMT og UTV, samt ulike typer hjelpemidler (nett, baljer med 
mer) som reduserer skade og slitasje ved barmarktransport, og har hatt løyve for slik 
transport siden 2009. Kjøringen for forrige løyveperiode (2011-2012) er dokumentert 
gjennom kjørebok. I perioden 2012-2013 har Isaksen tillatelse til leiekjøring i deler av 
Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1). 
 
Isaksen søker om 1) fornyelse av eksisterende kjøretillatelse som omhandler en rekke 
hjulgående kjøretøy. I tillegg søkes det utvidet kjøretillatelse for å kunne nytte 2) 
snøscooter (i hele Ringerike) og 3) motorbåt (pram med elektrisk/forbrenningsmotor). 

 
Beskrivelse av saken 
Da Isaksen fikk kjøreløyve første gang ble det vurdert at det kunne være mange aktuelle 
brukere av et spesialisert tilbud som Isaksen ville tilby med utgangpunkt i 
elgtrekker/jernhest. Dette kunne være elgjegere som ønsker uttransport av felt vilt, 
hytteeiere som ønsker transport av byggematerialer, oppdrag innen fiskestell, viltpleie etc. 
Siden det ikke var noen som hadde en «generell tillatelse» til å forestå transport av ymse 
formål på barmark, var det ikke utenkelig at det kunne være noe etterspørsel etter dette.  
 
Det har tidligere vært gitt enkelte kjøretillatelser for transport på barmark, men disse er 
utgått på dato. Det finnes en rekke barmarkstransporter i utmarka som har lovlig hjemmel, 
slik som uttransport av elg, tømmerdrift, i tillegg er det gitt kjøretillatelser til transport av 
personer med funksjonshemming.  
 
I løpet av perioden 2010-2012 er det gitt 8 tillatelser til bruk av motorbåt på vann mindre 
enn 2 km², hvorav 5 tillatelser gjaldt fiskekultivering/vannprøvetaking og 2 transport av 
byggematerialer. Både antall søknader og henvendelser indikerer at behovet for slik 
transport er liten. Av større byggetiltak skjer det meste av slik transport enten med 
helikopter (det er utstedt 6 tillatelser i løpet av 2010-2012) eller med snøscooter 
vinterstid. Per i dag er det 1 tillatelse for bruk av motorbåt på Øyangen i 
næringsøymed/fiskekultivering. I 2012 er det gitt 21 dispensasjoner fra 
motorferdselsforbudet, hvorav 5 er tillatelser til leiekjøring. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. 
mai 1988 § 5 a) kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av 
materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, leiekjøring. I Ringerike kommune har 
man en praksis med å gi tillatelser til leiekjøring for 2 år av gangen, og normalt begrenset 
til en del av kommunen. Hver del av kommunen kan ha et begrenset antall tillatelser, 
avhengig av erfaringsmessig oppdragsmengde i området. Det er en rekke som driver med 
transportoppdrag vinterstid i næringsøyemed. Totalt finnes det 12 slike tillatelser. 
Krokskogen 5, Vikerfjell 4, Holleia 1, Strømsoddbygda 1, Ådalen øst 1. Det er kun Isaksen 
som har tillatelse til å forestå leiekjøring på barmark. 
 
Deler av Ringerike omfattes av Markaloven som etter § 10 setter et særlig særskilt forbud 
mot motorisert ferdsel i utmarka innen dette området. Imidlertid kan kommunen 
dispensere fra dette dersom fordelen ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering 



anses å være større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. I 
dette tilfellet kan ikke rådmannen se at lovgivers intensjon å stoppe frakt av nødvendige 
byggematerialer, inventar osv. til hyttene innenfor Marka.  Videre antas det at 
skadevirkningene ved en slik transport er ytterst små, slik at oppdragsvirksomhet knyttet 
til transportoppdrag bør kunne fortsette, også under den forsterkning av 
motorferdselsforbudet som den nye Markaloven markerer.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdier. Isaksen har innrettet seg med spesialutstyr for å etterlate få varige spor og 
skader. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for naturverdiene 
knyttet til omsøkt kjøring, da dette er en forbigående forstyrrelse og at det i de fleste 
tilfeller ikke er snakk om stort omfang. Våte partier og myr skal i sin helhet unngås ved 
barmarkskjøring. Det er noe kjøring i kommunen i barmarksesongen, men streng 
dispensasjonspraksis begrenser. Normalt vil det gjerne også være stier/driftsveier i 
tilknytning til størsteparten av transportformålene. Transport vinterstid etterlater få spor 
og er den beste metoden for transport i utmark. Kjøringen vil ikke medføre vesentlige 
skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 8-12, 
synes uproblematisk i denne saken. 
 
  

Juridiske forhold  
Motorferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel med tilhørende forskrifter, samt 
Markaloven. Tiltak som kan ha betydning for naturmangfoldet skal også vurderes etter 
Naturmangfoldloven.   

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har tidligere, 15.12.2008 i sak 115/08 gitt 
kjøretillatelse for bruk av jernhest for transportoppdrag i utmark. Tillatelsen gjaldt for hele 
året i hele Ringerike (med unntak av vernede områder), i perioden 2009-2010. Da denne 
tillatelsen ble fornyet i 2011 ble tillatelsen utvidet til også å gjelde større hjulgående 
kjøretøy (ATV). 
 

Alternative løsninger 
1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 

6 gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 

utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede 

områder, og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 

2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 

Markalovens § 15. 

3. Som en prøveordning gis det tillatelse til bruk av motorbåt på vann mindre enn 2 

km² for perioden 01.01.2013 – 31.12.2014, med hjemmel i lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag.  

4. Som en prøveordning gis det tillatelse til bruk av snøscooter for perioden 01.01.2013 

– 31.12.2014, i hele Ringerike, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag § 5 a) 



5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis 

det tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 

31.12.2014, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag § 5 a).  

6. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset området, stilles 

det et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse 

for motorferdsel.  

7. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 

Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 

kjøretillatelsen.  

  

 
Rådmannens vurdering 
Det anses som positivt at det vil foreligge en mulighet til å foreta transport i utmark på 
lovlig måte i løpet av barmarkssesongen, og at maskinene som nyttes har god bæreevne og 
lite marktrykk. Dette vil medføre mindre spor og skader. Det vil være positivt at de 
transportformål som av ulike årsaker ikke kan vente til snødekt mark kan bli utført av noen 
som har spesialutstyr til dette. Rådmannen er derfor positiv til fornyelse av kjøretillatelse 
som gjelder hjulgående kjøretøy og hovedsakelig i barmarkssesongen. 
 
Rådmannen er usikker på om oppdragsmengden for snøscooter vinterstid er stor nok til at 
det kan gis en generell tillatelse for bruk av snøscooter i hele Ringerike. En slik tillatelse vil 
kunne være sterkt i konkurranse med øvrige løyver i kommunen. Rådmannen mener at 
dagens dekning er tilstrekkelig og at det kun er unntaksvis at det oppstår tilfeller hvor det 
er påkrevd med en særskilt kjøretillatelse (i de tilfeller hvor transportformålet ikke har en 
automatisk hjemmel i lov, dvs. hvor kjøringen kan skje uten særskilt tillatelse). Med 
bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at det ikke gis tillatelse til bruk av snøscooter i 
ervervsoppdrag for hele Ringerike, og at eventuelle kjøreoppdrag hvor det er egnet med 
snøscooter omsøkes særskilt og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen er positiv til at 
gjeldene kjøretillatelse i Vikerfjell Sør, som gjelder et geografisk avgrenset område, fornyes 
for 2 nye år. 
 
Rådmannen er opptatt av at det skal utvises en restriktiv holdning knyttet til det å gi 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Det anses å være et svært lite transportbehov 
knyttet til bruk av motorbåt i vann mindre enn 2 km². Av prinsipielle årsaker ønsker 
rådmannen derfor å være restriktiv, og vil anbefale at det ikke gis tillatelse i denne 
omgang. Dersom det skulle vise seg å være stor etterspørsel etter transport med motorbåt 
på vann mindre enn 2 km², og at dette kan dokumenteres, kan søknaden tas opp til ny 
vurdering.  

 
Saksdokumenter 

1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 21.01.2013 
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