
FORSLAG TIL REVIDERTE  

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SNØSCOOTER I OVERHALLA KOMMUNE 

Vedtatt av kommunestyret 29.11.1993 (k-sak 54/93) med endringer i 1996 (k-sak 73/96), 2000 (k-sak 08/2000) og 

2021 (k-sak…..) 

Pkt. 1 Eier av hytte kan få kjøretillatelse i inntil 3 sesonger ut fra forskriftens § 5 c. Også nærmeste 

familie (ektefelle, barn og foreldre) kan benytte samme tillatelse) 

Pkt. 2 Ved leie av hytte gjelder følgende: 

1. Transportbehovet skal oppgis i søknad 

2. Leieforholdet skal dokumenteres 

3. Kjøretillatelsen skal gis for aktuell leieperiode 

4. Bare 1 kjøretillatelse pr. hytte pr. leieperiode 

5. Det skal henvises til nærmeste kjørelei 

6. Kjøretillatelse til leid hytte skal bare gjelde ordinære leiehytter d.v.s. fjellstyrets og 

Statskogs hytter. Det kan gis kjøretillatelse til leier av privat hytte der det kan 

dokumenteres at hytteeier driver hytteutleie som næring. 

7. Det skal ikke gis kjøretillatelse til leier av Salfjellstu 

Pkt. 3 Ved søknad om transport av ved i.h.h.t forskriftens § 5e, skal tidspunkt for kjøring oppgis. Det 

kan bli gitt kjøretillatelse for inntil 2 uker i gangen. 

Pkt. 4 Søknader om kjøretillatelse ut fra forskriftens § 6 (midlertidig funksjonshemming og 

funksjonshemming pga alder) skal delegeres til kommunedirektøren. Alder skal i 

utgangspunktet ikke være grunn for å utstede kjøretillatelse. 

Pkt. 5 Det skal ikke benyttes snøscooter i Overhallas utmark i følgende tidsrom:  22.00 – 06.00 alle 

dager. 

Kjøreforbudet gjelder ikke etter nasjonal forskrifts §§ 3e, 3f, 3j, 5 bokstav b og den del av 

bestemmelse 5b som gjelder tilsyn med jervbås 

Pkt. 6 Det skal ikke benyttes snøscooter i følgende områder, jfr. kartvedlegg:  

1. Salfjellet (unntatt kjøring til Salfjellstu for oppsyn, drift og vedlikehold) 

2. Ekornfjella 

3. Reinsjøfjellet 

Pkt. 7 Kjøreleiene skal fortsatt være gjeldende, og det skal arbeides for at mest mulig av trafikken 

kanaliseres til disse. 

Pkt. 8 For at reglene skal fungere skal det arbeides for et godt samarbeid mellom kommunen, politi, 

Statens naturoppsyn, fjellstyret, snøscooterklubben, og grunneiere.  

Pkt. 9 Det skal i tillatelsene henstilles til å legge kjøring utenom vanlig utfartstid i helgene 

(endringer ved siste revidering i kursiv) 

KJØRELEIER 

Kjøring med formål som er tillatt direkte i lov/forskrift eller ut fra dispensasjon skal skje etter 

nedenfor nevnte kjøreleier så langt dette er mulig: 



1. Heglum – Valskråsetra . Løypen må legges utenom turløypa i området. 

2. Vesteråvegen – Øltappen – Trekvitla – Bangsjøene 

Det forutsettes at tillatelse fra Steinkjer kommune blir gitt 

3. Vesteråvatnet – Steinskardet – Holmtjønna/Vesteårvegen – Storsøyen 

4. Vannebo – Vannebosetra – Haklisetra 

5. Solum – Reintjønn – Tuvtjønn fram til Vestervatnet og Himovatnet 

6. Lillenget- Øyengvatnet – Nevervatnet – Elgsjøen – Grønningen – Lønntoppen (omkjøring 

Grønnlifjellet) 

7. Ålvatnet – Brokvatnet – Rognvatnet 

 


