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Bruk av beltemotorsykkel/snøscooter på veg i Selbu (og Tydal) 
 
Selbu kommune er ikke myndighet for motorferdsel på brøytet veg, men det er mange spørsmål 
rundt dette, fordi en ofte kjører på eller krysser veg med snøscooter. Vi har derfor laget en oversikt 
over regelverket for bruk av beltemotorsykkel/snøscooter på brøytet veg som gjelder for Selbu (og 
Tydal).  
 
Viktig:  
Merk at du selv er ansvarlig for å sjekke dagens regelverk, og denne oversikten kan ha blitt 
utdatert siden vi skrev den. 
 
 
 
Avklaring for type registreringsskilt / typegodkjenning snøscooter 
 

• Snøscootere med sorte tegn på hvit reflekterende bunn kan kjøre på offentlig veg i Selbu og 
Tydal. 

• Snøscootere med gule tegn på sort bunn (anleggskilt) kan ikke kjøre på offentlig veg i Selbu 
og Tydal, men kan kjøres på veg hvor brøytingen er privat finansiert. (Bomveger etc.) 

 
 
Avklaring ut fra type veg 
 
Offentlig veg: 

• Generelt nasjonalt forbud 
• Lokale forskrifter sier likevel i Selbu: 

o Tillatt på alle fylkes- og kommunale veger. Krever typegodkjent kjøretøy med hvitt 
reflekterende skilt med svart skrift. 

o Lenke til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-07-01-883  
• Kryssing av offentlig veg er også tillatt for kjøretøy med svarte skilt med gul skrift 

(anleggsskilt; kjøretøy typegodkjent til bruk utenfor offentlig veg), men scooterleder som 
krysser fylkesveg krever dispensasjon fra Fylkeskommunen. 

 
Privat brøytet veg: 
Det er tillatt å kjøre på følgende type veg, med begge typer typegodkjenning/skilt:  

Veg som vinterstid ikke blir brøytet av det offentlige (stat og kommune), men brøytet ved 
private midler regnes ikke som offentlig veg, og det kan kjøres med anleggsskilt (svarte med 
gul skrift). Det har ingen betydning om vegen er åpen for alminnelig ferdsel. 

 
 
Ubrøytet veg, utmark og innmark 

• Nedsnødde veger som ikke er kjørbare for vanlig bil regnes som utmark, og det er krav om 
søknad for å kjøre med snøscooter der. Det er f.eks. ikke lov å kjøre hjemmefra via 
nedsnødde veger (utmark) til parkeringsplassen kommunen har gitt tillatelse til å kjøre fra. 

• Du kan ikke kjøre snøscooter på jorder, landbruksveger eller annen innmark uten grunneiers 
tillatelse. 

 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-07-01-883
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Kilder 
 
Statens Vegvesen (e-post 25.10.2019) 
 
I Norge er det et generelt forbud om bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg (forskrift av 14. 
desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg). 
 
Det kan imidlertid fastsettes lokale forskrifter som tillater bruk på enkelte vegstrekninger. I henhold 
til føringer fra Vegdirektoratet skal beltemotorsykkel som kommer inn under disse bestemmelsene 
ha kjennemerke med sorte tegn på hvit, reflekterende bunn. Se side 54 i brosjyren: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/542691/binary/873176?fast_title=Scooterhefte+Bokm%C3%
A5l.pdf  
 
Beltemotorsykler er i utgangspunktet hverken bygget for, eller tiltenkt brukt på veg. Ved 
typegodkjenning tas det dermed ikke høyde for at disse kjøretøyene skal benyttes på offentlig veg. 
Kjøretøyene tildeles kjennemerke med gule tegn på sort bunn (bruk utenfor offentlig veg). 
 
I henhold til forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy er kryssing av offentlig veg tillatt 
for kjøretøy med kjennemerke med gule tegn på sort bunn. Om nødvendig må dispensasjon eller 
brukstillatelse være innhentet. 
 
 
 
Politiet (e-post 11.02.2020) 
 
Kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter) på vei  i Selbu og Tydal kommune. 
 
Vinteren 2018 ble det lagt ned mye arbeid i å få avklart regelverket rundt dette. Lovverket kan virke 
uoversiktlig og forskjellig svar ble gitt til publikum. 
 
Politiets miljøkontakt, politiets miljøjurist, reinpolitiet, statens vegvesen m.fl. ble rådført. 
 
Oppsummering: 
 
Utgangspunktet er  
Forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Sør-Trøndelag  
§ 1.Bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg er forbudt med unntak av følgende vegstrekninger:  
Tydal kommune: 
Alle riks-, fylkes- og kommunale veger.  
Selbu kommune: 
Alle fylkes- og kommunale veger.  
 
Da skulle en tro at det var lov å kjøre snøscooter på offentlig veg i Selbu og Tydal, men så enkelt er 
det ikke. 
Da må en gå over til annet regelverk 
 
Forskrift om bruk av kjøretøy  
§ 2 - 11 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2F_attachment%2F542691%2Fbinary%2F873176%3Ffast_title%3DScooterhefte%2BBokm%25C3%25A5l.pdf&data=02%7C01%7CErik.Brenna%40selbu.kommune.no%7C1d26b8a406b646d0938c08d759393f04%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C1%7C637075974715371708&sdata=db9N%2BseZg7qkHcZgcrHZcy5%2Fx9dlywjOHKleJbSB9jk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2F_attachment%2F542691%2Fbinary%2F873176%3Ffast_title%3DScooterhefte%2BBokm%25C3%25A5l.pdf&data=02%7C01%7CErik.Brenna%40selbu.kommune.no%7C1d26b8a406b646d0938c08d759393f04%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C1%7C637075974715371708&sdata=db9N%2BseZg7qkHcZgcrHZcy5%2Fx9dlywjOHKleJbSB9jk%3D&reserved=0
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(3) Registreringspliktig kjøretøy skal ha kjennemerke med sorte tegn på hvit reflekterende bunn, med 
følgende unntak  
a) Kjøretøy som bare brukes utenfor offentlig veg, herunder kjøretøy registrert for bruk på 
Svalbard, kan ha kjennemerke med lysegule tegn på sort bunn. Kjøretøy som på grunn av vekt eller 
dimensjon ikke tillates brukt på offentlig veg, skal ha slikt kjennemerke. Kryssing av offentlig veg er 
tillatt for kjøretøy med slikt kjennemerke.  
Snøscootere med sorte tegn på hvit reflekterende bunn kan kjøre på offentlig veg i Selbu og Tydal. 
Kjøretøy som bare brukes utenfor offentlig veg kan ha kjennemerker med gule tegn på sort bunn 
(anleggsskilt). Disse kan ikke brukes på offentlig veg. Det samme gjelder også ATV med samme skilt. 
 
Reinpolitiet i Finnmark har sine snøscootere registrert med sort på hvitt, nettopp fordi de er avhengig 
av å kjøre på offentlig veg. 
I dag selges stort sett alle snøscootere med anleggskilt. Årsaken er at det ikke er etterspørsel etter 
annet og at importørene ikke typegodkjenner dem for bruk på offentlig veg. Å typegodkjenne for 
bruk på offentlig veg og andre skilter er uproblematisk hvis de skulle ønske det.  
 
Da må en videre over på definisjonen av hva som er offentlig veg: 
Offentlig veg er i denne sammenhengen 
veg eller gate åpen for alminnelig ferdsel, og som blir vedlikeholdt av stat, fylke 
eller kommune. På vinteren er veger som ikke blir brøytet av det offentlige (stat og kommune) men 
brøytet ved private midler ikke å anse som offentlig veg og kan kjøres med anleggsskilt. Det har ingen 
betydning om vegen er åpen for alminnelig ferdsel. 
 
Ubrøytet veg 
Anses som utmark. Avgjørelsen av om en veg er ubrøytet vil avhenge av en 
konkret vurdering i det enkelte tilfelle, men et utgangspunkt kan være om man 
kommer fram med vanlig bil. 
 
På offentlig veg er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 30 km/t. 
 
Konklusjon: 
Snøscootere med sorte tegn på hvit reflekterende bunn kan kjøre på offentlig veg i Selbu og Tydal. 
Snøscootere med gule tegn på sort bunn (anleggskilt) kan ikke kjøre på offentlig veg i Selbu og Tydal, 
men kan kjøres på veg hvor brøytingen er privat finansiert. Antar dette gjelder alle bomveger mv. 
 
 
Geir Tore Solli 
Politioverbetjent 
Politikontakt Selbu og Tydal 
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Politioverbetjent 
Politikontakt Selbu og Tydal 
Værnes lensmannsdistrikt 
Trøndelag politidistrikt  
Telefon:48162292  
E-post:  gt.solli@politiet.no 
 
 
Knut Nicolai Evenshaug 
Statens vegvesen 
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