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HØRING - SØKNAD OM ENDRING AV § 3 I LOKAL FORSKRIFT FOR 
MOTORFERDSEL I VANN OG VASSDRAG – ALVDAL KOMMUNE 
 
Saken sendes på høring jfr. Forvaltningslovens § 37.  
 
Savalen fiskeforening søkte 18.06.18 om endring i lokal forskrift for motorferdsel i vann og 
vassdrag i Alvdal og Tynset kommuner. Søknaden må behandles i begge kommuner, og begge 
kommuner må vedta eventuelle endringer i forskrift for egen kommune.  
 
I Alvdal er det forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal kommune ikrafttredelse 
21.12.2006 som er gjeldene forskrift. I Tynset gjelder forskrift for motorferdsel i vann og 
vassdrag i Tynset kommune ikrafttredelse 03.07.2007. 
 
Saken ble behandlet i formannskapet i Alvdal 02.04.20 og det ble fattet følgende vedtak:  
 
Vedtak: 
1. Alvdal kommune, formannskapet vedtar med hjemmel i motorferdsellovens § 4, tredje ledd og § 5 
første ledd, forvaltningsloven § 37 å legge forslag til ny lokal forskrift om bruk av motorfartøy på 
vann og vassdrag i Alvdal kommune ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 1. Juni.  

3. Ny lokal forskrift vedtas av kommunestyret med de formkrav og bestemmelser om kunngjøring 
som gjelder j.fr. forvaltningslovens kapittel VII.  
 
Forslag til ny forskrift i Alvdal med endringene uthevet:  
§ 1.Virkeområde  
Denne forskriften gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Alvdal kommune.  
 

§ 2.Ferdsel med motorfartøy på elver og vann (til lovens § 4, 3. ledd)  
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Alvdal kommune:  
a) Innsjøen Savalen 
b) Glåma og Folla.  
 

§ 3.Motortype- og størrelse  
Det tillates brukt inntil 50 hk bensindrevet motor. 
I forbindelse med organisert oppsynstjeneste på Savalen tillates brukt inntil 80 hk bensindrevet 
motor.  
 

§ 4.Hastighetsregler  
For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.  
For sjøer under § 4: 10 knop.  
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I 100-metersbeltet langs strandsonen gjelder 5 knops grense.  
I Glåma gjelder etter dette 5 knop.  

 

§ 5.Landing og start med luftfartøy  
Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Glåma begrenset av flyplassens lengde, og i 

den nordlige enden av Savalen når den foregår i en avstand av minimum 200 m fra land. Taksing til 

og fra land tillates i denne forbindelse.  
 

§ 6.Dispensasjon fra forskriften  
Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i enkelt sak med særlige 

behov dispensere fra denne forskrift.  
 

§ 7.Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 3. 

 

Høringsuttalelser sendes pr e-post til postmottak@alvdal.kommune.no eller 
pr post til Alvdal kommune, Gjelen 3 2560 Alvdal innen 1.juni 2020. 
 
Merk høringsuttalelsen med «Høringsuttalelse - SØKNAD OM ENDRING AV § 3 I 
LOKAL FORSKRIFT FOR MOTORFERDSEL I VANN OG VASSDRAG SAK 18/683» 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristian Lund-Vang   
Rådgiver   
    

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 


