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Øvrige saksdokumenter: 
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Vedtak Formannskapet PS 2020/195. 
Vedtak Kommunestyret den 25.11.2020, PS 2020/83. 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Engerdal kommune sender forslag til opphevelse av Forskrift om plasseringstid i 
forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner, bobiler og tilsvarende) langs 
Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Innlandet, ut på høring. 
 
 

Kommunestyrets behandling av sak 10/2021 i møte den 10.02.2021: 

Behandling 

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Engerdal kommune sender forslag til opphevelse av Forskrift om plasseringstid i forbindelse 
med motorisert fricamping (campingvogner, bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen 
og Femundselva, Engerdal kommune, Innlandet, ut på høring. 

 

 

Bakgrunn 
Kommunestyre behandlet på møte den 25.11.2020, sak «Høring – Forskriftsendring Motorisert 
fricamping, Engerdal». 



Utvalgssakens nummer:   Side 2 av 2 
 

 
I forbindelse med høringsrunden om opphevelse av samme forskrift er kommunen blitt gjort 
oppmerksom på at vedtakets pkt. 1. har skapt forvirring. Da ikke hele forskriftstittelen er 
gjengitt i vedtaket. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i pkt. 1: 
«1. Engerdal kommune sender forslag til opphevelse av Forskrift om plasseringstid i 
forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner, bobiler og tilsvarende) langs Femund, 
Engerdal kommune, Innlandet, ut på høring.» 
 
I dette vedtaket er det å forstå at forskriften gjelder for området langs Femund, noe som er feil. 
Det riktige skal være langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, 
Innlandet. 
For å rydde opp i disse uklarhetene ber kommunedirektøren om en endring av vedtaket i 
henhold til innstilling. 
 

Vurdering 
At ikke hele forskriftstittelen er gjengitt er en ren uteglemmelse. Den ble ikke tatt med under 
kommunedirektørens saksutredning, og feilen ble heller ikke «oppdaget» under 
Formannskapet eller Kommunestyret sin behandling av saken. 
 
Allikevel er det Kommunedirektøren sin oppfatning at under debatten og behandlingen av 
saken, både i Formannskapet og Kommunestyret, så var alle representantene innbefattet med 
at det gjaldt hele forskriften. Ikke bare Femund, men også Isterfossen og Femundselva. Slik at 
vedtaket forhåpentligvis ville vært det samme sjøl om hele forskriftstittelen ikke var tatt med. 
 
Uansett har dette skapt noe forvirring blant de som allerede har levert inn en høringsuttalelse. 
Ettersom dette gjelder en opphevelse av en lokal forskrift, er det viktig at dette blir gjort i 
henhold til gjeldende regelverk knyttet til forskriftskrav.  
Høringsfristen er normalt 6. uker. Denne er nå ute i forhold til vedtaket i Kommunestyret den 
25.11.2020. 
Spørsmålet blir da om den må du ut på en ny høringsrunde på seks uker? Alternativt at de 
som allerede har levert en høringsuttalelse innen fristen, får en utsettelse på 3. uker?  
 
Kommunedirektøren skal få undersøkt det formelle til behandlingen den 10. februar. 
 
Uansett vil denne uteglemmelsene kunne medføre at opphevelsen av forskriften ikke blir gjort 
gjeldende før de første turistene kommer til Engerdal.  
 
 
 
Konklusjon 
Som i forslag til innstilling. 


