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Høringssvar - regional forskrift
Miljødirektoratet viser til høring på regional forskrift. Vi har merknader til noen av
bestemmelsene. Den viktigste merknaden er at kommunene må vurdere nøye hvilke
områder som kan reguleres etter friluftsloven § 15. Bestemmelsen gjelder regulering av
ferdslene på visse friluftsområder. Generelle forbud som gjelder større områder eller
større sentrumspregede områder faller derved normalt utenfor bestemmelsens
virkeområde. Dersom en regulering går lenger enn hjemmelsgrunnlaget åpner opp for, så
vil bestemmelsene bli ugyldige.
Merknader til § 2 - Virkeområde
Vi registrerer at forskriften skal fastsettes av 6 kommuner, men at kun 3 av kommunene er
innenfor virkeområde til forskriften. Slik vi forstår det bør fellesbestemmelsen gjelde for
alle 6 kommunene. Det er særbestemmelsene som bare gjelder for visse områder i 3
kommuner.
Merknader til § 3 Atferd generelt
Her har vi merknader til bestemmelsens fjerde ledd; Bestemmelsen er upresis. Slik vi ser
det er det en viss risiko for at dette kan føre til uhjemlede regler og bruksordninger som
bare kommer til uttrykk på skilt o.l.– uten at dette er hjemlet i friluftsloven eller
forskriften. Dersom regler og ferdselsforbud skal fremkomme på informasjonsmateriale på
stedet må dette være i samsvar med friluftsloven og denne forskrift for at de skal være
gjeldende.
Merknader til § 6-1 Områder med teltforbud
Friluftsloven § 15 gir hjemmel til å regulere ferdselen på visse friluftsområder. Vi kan
derfor vanskelig se at kartvedlegg 3-8 over Reine et tettbebygd sentrumsområde faller inn
under virkeområde til § 15. Etter direktoratets må begrensninger i aktivitet eventuelt
vurderes å reguleres etter annet regelverk.
I denne sammenheng kan vi i tillegg bemerke at telting på innmark uansett er forbudt uten
samtykke fra grunneier eller bruker, jf friluftsloven § 9 første ledd.
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For helhetens skyld, kan det eventuelt informeres om det alminnelige utgangspunktet at
det er teltingsforbud nærmere enn 150 meters fra bebodd hus og hytte, hjemlet i
friluftsloven § 9, 2. ledd. Dette er dessuten et helårsforbud.

Merknader til § 6-2 Avgiftsbelagte plasser
Dette er regulert i friluftsloven § 14. Skilting og info om innkreving av avgift må dermed
hjemles i løyvevedtak etter friluftsloven § 14 (enkeltvedtak) av de respektive kommunene.
Bestemmelsen kan f eks omformuleres slik; I noen områder kan det kun teltes mot avgift
og på nærmere vilkår godkjent av kommunen, jfr friluftsloven § 14.
Merknader til § 6-4 Større grupper
I følge friluftsloven § 9 3, ledd , 1. pkt. er telting eller annet opphold ikke tillatt i mer
enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Bestemmelsen gjelder for
alle og har ingen begrensninger knyttet til grupper eller antall personer.
I forskriftsteksten begrenses innhenting av samtykke til kun å gjelde for grupper over 20
personer. Bestemmelsen lyder som følger; Ved teltopphold utover to døgn for grupper på
mer enn 20 personer må det alltid innhentes tillatelse fra kommunen og grunneier på
forhånd. Etter friluftsloven skal alle innhente samtykke fra eier eller bruker, da
bestemmelsen som regulerer dette ikke har begrensninger knyttet til grupper eller antall
personer. Forskriften er slik sett villedende på dette punkt.
I tillegg til eierens samtykke skal det også innhentes samtykke fra kommunen slik
bestemmelsen i forskriften er formulert. Videre registrerer vi at det kun vises til tillatelse
fra grunneier, men etter friluftsloven skal samtykke også innhentes fra bruker. Forskriften
er slik sett villedende på dette punkt.
I følge friluftsloven § 9, 3. ledd, 2. pkt trengs samtykke til lengre opphold likevel ikke på
høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at
oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe. Forskriften har ikke et slikt
unntak, men har en generell regel. Det skal ifølge forskriften alltid innhentes tillatelse fra
kommune og grunneiere utover to døgns opphold, dvs inkludert på høgfjellet eller på
område fjernt fra bebyggelse. Her viser vi til vilkårene i friluftsloven § 15 om at
kommunen kan regulere ...visse friluftsområder...hvor utfarten er stor. Vi kan vanskelig
se at vilkårene i friluftsloven § 15 er oppfylt på dette punkt. I følge rundskriv T-3/07 kan
atferdsregler etter § 15 ikke fastsettes generelt og over alt.
Ut over dette har vi ingen merknader.
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