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Motorferdselloven:   Vedr. generelle dispensasjoner for funksjonshemmede.
Forskjell mellom rundskriv og brev fra departementet.  Behov for klargjøring.

Et brev fra MD 18. des 2002 til Naturvernforbundet i Finnmark brukes nå som argument i enkelte 
kommuner til å gi dispensasjoner som undergraver intensjonen som regelverket i rundskriv T 1-96 
gir uttrykk for. Det gis dispensasjoner for funksjonshemmede med følgescooter i hele kommunens 
utmarksområde, uten vilkår eller begrensninger, og uten noe formål utover selve kjøringen.   

Likhetsprinsippet tilsier at hvis én kommune får anledning til å gi generelle dispensasjoner i hele 
kommunens utmarksområde uten noe formål og uten vilkår,  må også andre kommuner kunne gi 
det.   Det vil det bety fri kjøring for funksjonshemmede i all utmark i hele Norge, og vil være 
i strid med motorferdsellovens formål og intensjon. 

For å sikre at Motorferdselloven ikke uthules, ber vi Miljøverndepartementet sende et brev til 
Fylkesmennene og kommunene der man klargjør at det ikke gis mulighet til fri kjøring uten vilkår. 
En slik klargjøring vil gjøre saksbehandlingen enklere og det blir færre klagesaker. 

Norges Naturvernforbund anerkjenner muligheten til å gi funksjonshemmede dispensasjon med 
begrunnelse i funksjonshemningen.  Hensikten med ordningen var å gi dem mulighet til å oppleve 
naturen. Forarbeidene viser at man ønsket dette skulle skje etter bestemte traséer.  I Finnmark og 
Nord-Troms er det et nettverk av åpne løyper. Her har funksjonshemmede god mulighet til å 
oppleve naturen, jfr brev fra DN 31. okt. 1997 til Alta kommune. Det er grunn til å hevde at sær-
ordningen for funksjonshemmede  kun skal gjelde i kommuner som ikke har åpne løyper.  

Dispensasjon for følgescooter skal behandles etter forskriftens § 6. Denne oppstiller som et mål at 
motorferdselen skal reduseres til et minimum. Det må bety at dispensasjoner for følgescooter ikke 
kan gis uten vilkår i hele kommunens utmarksområde. Vi viser til brev fra DN 14. april 2000. 

Vi ber DN / MD  sende ut en klargjøring om dette så snart som mulig, for å sikre at praksisen 
denne vinteren blir innfor lovens rammer og intensjon.  Videre bør denne saken vurderes i 
forbindelse med revideringen av lov og forskrift. 

Med vennlig hilsen

Lars Haltbrekken,
leder.

Vedlegg:  Notat fra Naturvernforbundet i Finnmark.
Kopi til Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Finnmark, og Naturvernforbundet i Finnmark.
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