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Bruk av snøskuter på åpent vann på Tanaelva 
 
 
Vi viser til søknader fra Morten Blien om bruk av snøskuter på åpent vann på Tanaelva. I 
søknaden til Tana kommune søker han om å kjøre med snøskuter fra kommunegrensen 
mellom Tana kommune og Karasjok kommune til elvemunningen. I søknaden til Karasjok 
kommune søker han om å kjøre fra Ássebákti til kommunegrensen mellom Karasjok 
kommune og Tana kommune. Formålet med kjøringen er å sette verdensrekord i å kjøre 
lengst mulig på åpent vann med snøskuter. 
 
Karasjok kommune gav den 26. august 2015 tillatelse til kjøring som omsøkt til og med 1. 
oktober 2015. Tana kommune gav i brev, datert 10. september 2015, tillatelse til tre turer 
tur/retur som omsøkt i tidsrommet 10. september til 31.oktober 2015.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dere ikke har hjemmel til å gi tillatelse til bruk av snøskuter 
på åpent vann. Dere har hjemlet vedtakene i § 6 i motorferdselloven og i § 6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift).  
 
Verken motorferdselloven eller nasjonal forskrift åpner for at det kan gis tillatelse til 
bruk av snøskuter på åpent vann. Vedtak fattet uten hjemmel i lov anses som ugyldig 
etter forvaltningsloven. Det vil si at Karasjok kommune sitt vedtak datert 26. august og 
Tana kommune sitt vedtak datert 10. september er ugyldige. 
 
Miljødirektoratet har i e-post datert 15. september 2015 orientert Fylkesmannen om at 
Sjøfartsdirektoratet har vurdert at bruk av snøskuter på åpent vann omfattes av § 40 i 
småbåtloven. Det vil si at bruk av snøskuter på åpent vann reguleres av det samme 
regelverket som bruk av vannscooter. 
 
Forskrift om bruk av vannskuter og lignende angir forbudssoner hvor det ikke er tillatt å kjøre 
med vannscooter og lignende motordrevne fartøy. Det er blant annet i vassdrag ikke tillatt å 
kjøre i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land. Videre er det ikke tillatt å kjøre i 
verneområder. 
 
På Tanaelva er det ikke mulig å kjøre i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land. Fra sør 
for Schancheholmen og ut til elvemunningen vil i tillegg en eventuell kjøring skje gjennom  
Tanamunningen naturreservat. I forskrift om bruk av vannskuter og lignende er det ingen 
åpning for å kunne gi dispensasjon fra de angitte forbudssonene. 
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Fylkesmannen vil i løpet av kort tid informere alle kommunene i Finnmark om hvilket 
regelverk som gjelder for bruk av snøskuter på åpent vann. 
 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Christiansen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
 
 
 
Margareth Wegner Sundfør 
seksjonsleder  

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Morten Blien, teamblien@gmail.com   
Tana lensmannskontor, post.ostfinnmark@politiet.no 
Karasjok lensmannskontor, post.ostfinnmark@politiet.no 
Statens naturoppsyn i Karasjok og Tana, post@miljodir.no 


