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Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og 

elvestrekninger i Os kommune i Østerdalen 
Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre XX MND. XXXX med hjemmel i LOV-1977-06-10-82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), §4, tredje ledd og §5, første ledd, bokstav b.  

 

§1. Formål 

Formålet med denne forskriften er, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere 

motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften regulerer bruken av motorfartøy egnet til transport av personer eller gods. Forskriften 

regulerer ikke bruken av motorfartøy som veier mindre enn 25kg og som går saktere enn 10km/t.  

Forskriften gjelder i Os kommune i Østerdalen. 

§ 3. Definisjoner 

Med motorfartøyer regnes alle slags motordrevne fremkomstmidler beregnet for bruk på vann. 

Dette gjelder båter eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, herunder også 

vannscooter. Forskriften omfatter også fartøy som i dag ikke er kjente eller i bruk, men som 

måtte bli utviklet i fremtiden.  

Begrepet motor omfatter ikke bare forbrenningsmotorer, men også motorer som drives med andre 

former for energi som er eller kan bli aktuelle, f.eks. elektrisk kraft. 

§ 4. Forbud mot motorferdsel 

Med unntak av Femunden, er bruk av motorfartøy forbudt på alle sjøer og elvestrekninger i 

kommunen. 

§ 5. Unntak fra forbudet 

Uten hinder av §2 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: 

a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med 

hjemmel i lov, 

b) offentlig post- og teletjenester, 



c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks og 

reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne 

forbindelse, 

d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, 

e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,  

f) rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven 

 

§ 6. Dispensasjon 

Kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – kan i særlige 

tilfeller og etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy på innsjøer og 

elvestrekninger. Kommunestyret har anledning til å stille kriterier for en eventuell dispensasjon, 

herunder, men ikke begrenset til, motorstørrelse, maksimal hastighet og område for kjøring. 

 

§ 7. Klage 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

§ 8. Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser angitt i denne forskrift, kan 

straffeforfølges etter motorferdsellovens §12. 


