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Motorferdsellovutvalget 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/12359 - 2 05.12.2022 
 
 
Høringsinnspill til ny motorferdsellov 
 
Driftsutvalget - 5094/22, har i møte 24.11.2022 fattet følgende vedtak  
Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar følgende innspill til motorferdsellovutvalget: 
  

1. Nordreisa kommune ønsker at det åpnes for at kommunen kan kreve gebyr for 
behandling av motorferdselsaker. Motorferdselsaker krever en del saksbehandling og 
tar opp en god del kapasitet i kommunen. Saker som behandles etter annet lovverk 
kreves det gebyr for gjennom gebyrregulativet. Å kunne ta et lite gebyr for å 
behandle motorferdselsaker vil kunne øke kvaliteten på søknadene, unngå 
ubegrunnede søknader og kunne bidra til å drifte kommunens 
saksbehandlingssystem for motorferdselsaker. 

2. Nordreisa kommune ønsker at § 6 i nasjonal forskrift skal endres med hensyn på å 
øke kommunens frie skjønn i slike saker. Kommunen opplever i noen saker at det er 
for liten åpning for lokale tilpassinger i handlingsrommet i § 6. Dette gjør at man ikke 
kan tillate enkelte former for motorferdsel som vil være uproblematisk i kommuner 
med store avstander og liten befolkning, selv om loven fungerer godt i mer 
tettbebygde strøk. Det er en åpning i loven som skiller mellom Nord-Troms og 
Finnmark og resten av landet. Nordreisa kommune foreslår at denne 
differensieringen kan utvides til også å gjelde for eksempel i § 6. Slik kan kommuner i 
dette området som har liten befolkning, men store avstander få et noe større 
handlingsrom for å gi tillatelse etter § 6 enn det som kan tillates i resten av landet. 

  
  
  
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell 
klage sendes kommunen.  
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