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60306

Brev fra hytteforeninger ved Majavatn

Sammendrag:
Grane kommune har mottatt brev fra fire hytteforeninger ved Majavatn med anmodning om at
kommunen fjerner begrensningen i kommunal forskrift om at det ikke er tillatt å bruke påhengsmotor
med over 10 hk.
Følgende hytteforeninger har gått sammen om brevet til kommunen:
Flyum hytteforening v/ leder Kjell Arne Bekkevold.
Sør Storsand hytteforening v/ leder Bjørn Henning Olsen.
Sørenden hyttelag v/ leder Stig Antonsen.
Langtangen hytteforening v/ nestleder Helge Nes.
Kontaktperson for foreningene i denne saken er Kjell Arne Bekkevold.
Hytteforeningene viser i sitt brev til at Store Majavatnet er et stort vatn, og når været endrer seg på kort
tid, kan det være utfordrende å kjøre båt fra nordenden eller Mellingsbukta til hytteområdene på
østsiden av vatnet, med motorstørrelse på maks 10 hk som gjelder i eksisterende kommunal forskrift.
Foreningene viser til at de fleste har, eller vil skaffe seg 4-takts motorer, som er svært stillegående, og at
naturopplevelser på Majavatnet blir tryggere med mer solide og tyngre båter, som igjen krever mer
motorkraft.
Vurdering:
I Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, § 4 siste ledd, står følgende:
«Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på
innsjøer mindre enn 2 km2, dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan
likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»
Rundskriv T-1/96 om kommunens adgang til å gi forskrift, lovens § 4 tredje ledd og § 5 første ledd
bokstav b (pkt. 8.1.2):
«Etter lovens § 4 tredje ledd kan kommunen ved forskrift bestemme at ferdselen på større innsjøer m.v
ikke skal være tillatt. Kommunen kan også begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø

eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til
bestemte formål, til bestemt tid m.v. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere.
Myndigheten til å foreta slike reguleringer ligger primært til kommunestyret. Det anbefales at
kommunestyret selv vedtar eventuelle forskrifter, og at denne myndigheten ikke delegeres».
Grane kommune vedtok den 29. juni 1999 Kommunal forskrift om ferdsel med motorfartøy i innsjøer og
vassdrag i Grane, med hjemmel i motorferdselslovens § 4 siste ledd.
Forskriften har følgende innhold:
I Avgrensninger av den generelle tillatelsen i lovens § 4, siste ledd:
§ 1: Bruk av motorfartøy med over 10 hk tillates ikke på vatn / vassdrag i kommunen.
§ 2: Selv om innsjø eller vassdrag er 2 km2 eller større, tillates ikke bruk av motorfartøy
(motor i gang) under dorging.
II Dispensasjoner, saksbehandling:
§ 3: Når søkeren kan vise til et reelt behov, kan kommunen etter søknad gi dispensasjon
for forbudene i §§ 1 og 2. Ved reguleringsplan vedtatt etter plan- og bygningsloven, kan det på et begrenset område åpnes for utleie og bruk av alle slags motorfartøy i næringsøyemed.
§ 4: Søknader om dispensasjon avgjøres av rådmannen.
§5: Rådmannens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Nærings- og naturforvaltningskomitèen.
Grane kommune har i løpet av flere år fått en rekke henvendelser fra hytteeiere ved Majavatn som
ønsker at grensen på 10 hk motor blir økt eller fjernet. Hytteeierne begrunner sitt ønske med følgende:
Majavatn er et stort vann, omtrent 5 x 7 km. Det er forholdsvis mange hytter ved vannet, både nord for
vannet, langs E6 på østsiden og sør for vannet. I tillegg er det noen av de fastboende på Majavatn som
har båter som brukes til ulike formål. Erfaring viser at det kan være risikabelt å ferdes midt ute på
vannet når det blåser opp, spesielt med små / lette båter med liten motor.
Det er en klar trend at fritidsbåtene de siste årene har blitt større både med hensyn til lengde, bredde
og vekt. Noe av bakgrunnen for dette, er økt fokus på sikkerhet. En større og tyngre båt vil være mer
stabil på vannet under krevende værforhold, sammenlignet med mindre båter. Større båter trenger
imidlertid mer motorkraft for å få tilfredsstillende framdrift.
Administrasjon er enig i hytteeiernes argumentasjon, og støtter forslaget om å øke begrensningen på
motorytelse fra 10 hk på Store Majavatn. Samtidig er administrasjon usikker på om det er riktig å fjerne
begrensningen vedr. motorstørrelse, da dette på sikt kan føre til rekreasjonskjøring med langt kraftigere
motorer enn det som er nødvendig til vanlige transportformål. Hytteforeningene argumenterer med at
nyere 4-takts motorer er svært stillegående, sammenlignet med eldre 2-takts motorer. Administrasjon
har drøftet dette med forhandler av påhengsmotorer, som bekrefter dette og opplyser at 2-takts
motorer på 2,5 – 10 hk avgir mere støy enn 4-takts motorer på 20 – 40 hk.
Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjon følgende:
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk 2-takts motor eller inntil 40 hk 4-takts motor tillates på Store
Majavatn.
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk motor (både 2-takts og 4-takts motor) tillates på øvrige vann /
vassdrag.

Rådmannens innstilling:
Kommunal forskrift om ferdsel med motorfartøy i innsjøer og vassdrag i Grane, vedtatt den 29. juni
1999, § 1 endres til:
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk 2-takts motor eller inntil 40 hk 4-takts motor tillates på Store
Majavatn.
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk motor (både 2-takts og 4-takts motor) tillates på øvrige vann /
vassdrag.
Nærings- og naturforvaltningskomite 23.05.2018:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

NNF- 022/18 Vedtak:
Kommunal forskrift om ferdsel med motorfartøy i innsjøer og vassdrag i Grane, vedtatt den 29. juni
1999, § 1 endres til:
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk 2-takts motor eller inntil 40 hk 4-takts motor tillates på Store
Majavatn.
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk motor (både 2-takts og 4-takts motor) tillates på øvrige vann /
vassdrag.
Kommunestyret 19.06.2018:
Møtebehandling:
NNF-komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

KS- 026/18 Vedtak:
Kommunal forskrift om ferdsel med motorfartøy i innsjøer og vassdrag i Grane, vedtatt den 29. juni
1999, § 1 endres til:
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk 2-takts motor eller inntil 40 hk 4-takts motor tillates på Store
Majavatn.
Bruk av motorfartøy med inntil 10 hk motor (både 2-takts og 4-takts motor) tillates på øvrige vann /
vassdrag.

