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Fylkesmannens uttalelse - forslag til forskrift om snøskuterløyper - 
Lebesby kommune 

Vi viser til brev fra Lebesby kommune av 23. april 2020 vedrørende høring av forslag til forskrift om 
snøskuterløyper jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a 
(heretter nasjonal forskrift, nf. § 4a). 
 
Det er ikke avholdt møter mellom Fylkesmannen og kommunen i saken. Kommunen har deltatt på 
opplæringsdag om prosess- og utredningskrav i 2017. 
 
Fylkesmannen har i det videre varslet klage til kommunens forslag til forskrift for flere anførsler hvor 
vi er av den oppfatning at bl.a. prosess-, utrednings- og formkrav i nf. § 4a og forvaltningsloven kap 
VII ikke er oppfylt. Vi ønsker i denne forbindelsen å bistå kommunen slik at den kommer i mål med 
prosessen innen fristen 19. juni 2021. Da vårt høringsinnspill er såpass omfattende, vil vi tilby et 
møte hvor vi går igjennom vår uttalelse og for å veilede kommuneadministrasjonen. Dersom dette 
er ønskelig, ber vi om at kommunen tar kontakt med ansvarlig saksbehandler hos Fylkesmannen, 
Anders Tandberg (fmfianta@fylkesmannen.no), for å avtale dato for et slikt arbeidsmøte.  
 
Vi anbefaler kommunen å se hen til andre kommuners forskrifter og utredninger, eksempelvis for ny 
forskrift om snøskuterløyper i Sør-Varanger kommune. 
 
 

1 Varsel om klage 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark varsler med dette klage på forskrift om snøskuterløyper i 
Lebesby kommune. Dersom følgende anførsler ikke rettes opp eller etterkommes av kommunen før 
vedtakelse av forskriften, vil Fylkesmannen påberope seg retten til å fremme klage til forskriften. De 
anførsler som det her varsles klage til, vil bli utdypet under pkt. 2 «Fylkesmannens merknader til 
forslag til forskrift». 
 
Reindrift 
Kommunens utredning av konsekvenser for reindriften inneholder vesentlige mangler og enkelte 
feil, og oppfyller etter vårt skjønn ikke utredningskravet i forvaltningsloven § 37. Dette kan medføre 
saksbehandlingsfeil ved forskriften som igjen kan lede til ugyldighet. 
 
Det er heller ikke gjennomført en aktiv involvering av reindriften, utover et møte med 
reinbeitedistrikt 13 som er gjennomført etter at saken er sendt på høring. Da det foreslås løyper i 
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«særverdi- og minimumsområder» for reindriften, hvor det normalt ikke tillates løyper jf. Klima- og 
miljødepartementets merknader til nf. § 4a fjerde ledd, vil manglede opplegg for aktiv involvering 
medføre at utredningsplikten i fvl. § 37 ikke kan anses som oppfylt. Dette sett i lys av 
Miljødirektoratets presiseringer i veiledningsbrev av 21. oktober 2017 om hensynet til reindriften ved 
etablering av snøskuterløyper. 
 
Naturmangfold 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 er etter vårt skjønn ikke tilstrekkelig vurdert i utredningen. Kommunen 
har ikke synliggjort hvilke naturmangfoldsverdier som er registrert innenfor løypenes 
influensområde og ikke gjort konkrete vurderinger av konsekvenser for naturmangfoldet. Slik 
utredningen av tema naturmangfold fremstår, oppfyller den etter vårt skjønn ikke utredningskravet i 
forvaltningsloven § 37. 
 
Risiko og sårbarhet 
Kommunens utredning er mangelfull for tema risiko og sårbarhet. Kommunen har kun vurdert 
«skred og rasfare». Andre forhold som må vurderes er isforhold, da spesielt på regulerte vassdrag, 
påkjørselsrisiko, bratthet og kurvatur, vær- og siktforhold mv. Utredningen oppfyller etter vårt 
skjønn ikke utredningskravet i forvaltningsloven § 37 
 
Medvirkning 
Kommunen skal jf. nf. § 4a tredje ledd sende forslag til forskrift på høring som beskrevet i plan- og 
bygningsloven § 11-14. Dette for å oppfylle forvaltningsloven § 37 andre og tredje ledd. 
 
Kommunen har unnlatt å sende saken på høring til flere berørte parter jf. postliste vedlagt høringen. 
Dette gjelder bla. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, berørte 
grunneiere, vassdragsregulant, miljø- og friluftslivsorganisasjoner. 
 
Kommunen har etter vårt skjønn ikke oppfylt kravet til medvirkning i nf. § 4a, plan- og bygningsloven 
§ 11-14 og forvaltningsloven § 37 andre ledd. 
 
Bestemmelse om rasting på islagte vann 
Kommunen foreslår å åpne for rasting på 15 vann (hele vann). Dette er ikke utredet og åpningen 
oppfyller etter vårt skjønn ikke utredningskravet i forvaltningsloven § 37 
 
Kart 
Kart med løype skal produseres digitalt og tilfredsstille reglene i den nasjonale standarten for 
geodata (SOSI-standarden). Kartdata skal kunne eksporteres og importeres som SOSI-filer. Videre 
skal høringsforslaget inneholde kart som på en forståelig og entydig måte viser hvor 
løypealternativene er forslått. Dette følger av Klima- og miljødepartementets merknader til nf. § 4a 
andre ledd første og andre punktum og tredje ledd. 
 
Vi kan ikke se at kvaliteten på kart vedlagt høringen oppfyller kravene i § 4a. Kartet viser ikke på en 
entydig måte hvor løypene går i terrenget og er ikke produsert etter den nasjonale standarden for 
geodata (SOSI-standarden). 
 
Kommunen må derfor produsere nytt kart etter kravene i SOSI-standarden. Kommunen bør i tillegg 
presentere løypene i kart med ulike fargekoder der eksisterende løyper videreføres, der traseene 
endres, der nye løyper foreslås etablert og der nye løyper foreslås fjernet. Dette for å på en entydig 
måte vise hvor løypene legges i terrenget. Det hør også være kartutsnitt i utredningen for den 
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enkelte løype slik at det høringsinstansene og publikum lettere kan ta stilling til løypefoslaget. Vi gjør 
oppmerksom på at løypekartet er juridisk bindende. 
 

2 Fylkesmannens merknader til forslag til forskrift 
 
Om kommunens opplegg for medvirkning 
 
Prosess og medvirkning  
Krav til prosess og medvirkning følger av nasjonal forskrift § 4a og forvaltningsloven kap. VII. 
Kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før beslutning fattes jf. 
forvaltningsloven § 37. Forslag til snøskuterløyper skal sendes på høring slik beskrevet i plan- og 
bygningsloven § 11-14. Dette for å oppfylle forvaltningsloven § 37 andre og tredje ledd. 
 
Om medvirkningskravet ved høring av forslag til forskrift heter det i forvaltningsloven § 37 andre 
ledd at: 

«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som 
forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å 
uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken 
allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.» 

 
Om medvirkning skriver Klima- og miljødepartementet i sine merknader til nasjonal forskrift § 4a:  

«Etablering av snøscooterløyper krever medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og 
informasjon. (…) Det er en forutsetning at berørte interessegrupper som næringsinteresser 
(herunder reindriftsnæringa), beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får komme til orde i 
beslutningsprosessen.» 

 
Følgende er tilskrevet særskilt jf. postliste vedlagt høringen: Fylkesmannen, fylkeskommunen, 
Finnmark politidistrikt, Sametinget, Statens naturoppsyn, Reinbeitedistrikt 9, 13 og 14, Veidnes jeger- 
og fiskeforening, Kjøllefjord jeger- og fiskeforening, Kunes Kjøllefjord jeger- og fiskeforening, Lebesby 
bygdelag, Kunes bygdelag, 
 
Dette er den samme postlisten som ble brukt ifm. varsel om oppstart av prosessen. 
 
Kommunen har unnlatt å sende saken på høring til flere berørte parter jf. postliste vedlagt høringen. 
Dette gjelder bla. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, berørte 
grunneiere, vassdragsregulant, miljø- og friluftslivsorganisasjoner. 
 
Lebesby kommune har etter vårt skjønn ikke oppfylt kravet til medvirkning i nf. § 4a, plan- og 
bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37 andre ledd. 
 
Før kommunen vedtar forskriften skal den synliggjøre hvordan innkomne høringsuttalelser er 
vurdert og tillagt vekt. Dette følger av pbl. § 11-14: 

«Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til 
planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også 
framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.» 
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Om kommunen utredning 
 
Generelt om utredningsplikten i fvl. § 37  
I nasjonal forskrift (nf.) § 4a er det flere hensynsbestemmelser og forbud. Der hvor det er slike «skal 
ikke» eller «bør ikke»-bestemmelser, er det et skjerpet krav til utredning (vurdering) etter 
forvaltningsloven § 37. Miljødirektoratets veiledning på miljøkommune.no (herunder også 
veiledningsbrev om støy, reindrift, naturmangfold mv.) og Klima- og miljødepartementets merknader 
til nf. § 4a er førende for hvordan bestemmelsene skal forstås. 
 
Reindrift 
Løyper skal ikke være til «vesentlig skade eller ulempe for reindriften» jf. nf. § 4a fjerde ledd. Dette er et 
absolutt krav. Løyper i «særverdi eller minimumsområder vil normalt anses for å være til vesentlig skade 
eller ulempe» jf. Klima- og miljødepartementets (KLD) merknader til § 4a.  
 
I tillegg til KLDs merknader til § 4a, har Miljødirektoratet gitt veiledning om hvordan bestemmelsen 
skal forstås i veiledningsbrev av 20. oktober 2017 «Planlegging av snøskuterløyper og hensynet til 
reindriften» som er tilgjengelig på www.miljøkommune.no. Disse er førende for hvordan prosess- og 
utredningskravene skal forstås.  
 
Følgende føringer er gitt veiledningsbrevet av 20. oktober 2017 på s. 2 (vår utheving):  
 

«Så tidlig som mulig skal kommunen innhente et kunnskapsgrunnlag om reindriftsinteressene 
gjennom å:  

-sjekke reindriftskart  
-innhente informasjon fra Fylkesmannen om mulige reindriftsinteresser som vil kunne bli 
berørt 
-kontakte berørte reinbeitedistrikt for å sikre seg utfyllende informasjon om 
reindriftsinteressene i det aktuelle arealet.»  

 
(…)  
«Reindriftskartene er likevel utarbeidet som oversiktskart og i stor målestokk. Informasjonen i 
reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. Det er i denne 
sammenhengen viktig at supplerende informasjon om bruk av områdene innhentes fra 
reindriftsforvaltningen hos den enkelte Fylkesmann og hos reinbeitedistriktene.»  
(…)  
«Kommunens planlegging av løyper etter nytt regelverk skal skje i samråd med berørte 
reinbeitedistrikter.»  

 
Miljøkommune.no:  

«Hvis det er reindriftsinteresser i området må kommunen kontakte berørte reinbeitedistrikt for å 
sikre seg utfyllende informasjon. Kommunen bør etablere en tidlig og god dialog med 
reindriftsinteressene for å unngå unødige konflikter.» 

 
Kommunen har ikke opplyst om hvilket kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for vurdering av 
konsekvensene for reindriften. Det har kun vært avholdt møte med ett av de tre berørte 
reinbeitedistriktene. Dette møtet er imidlertid avholdt etter at saken ble sendt på høring, og er ikke 
lagt til grunn for høringsforslaget til ny forskrift. Det framkommer ikke om kommunen har vært i 
kontakt med reinbeitedistriktene senere enn ved varsel om oppstart og det fremstår for oss som at 
det ikke er lagt opp til noen aktiv medvirkning fra reindriftsinteressene.  



  Side: 5/10 

 
Det er ikke synliggjort i høringsdokumentet hvilke særverdi og minimumsområder som blir berørt av 
forskriften. Det er heller ikke gjort vurderinger av hvorvidt løyper i særverdi eller minimumsområder 
er til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Det er heller ikke vurdert om samlet belastning av 
eksisterende skuterløyper i kommunen fører til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.  
For de løypene reinbeitedistriktene ikke har uttalt seg om, er det ikke gjort vurderinger av om 
hensynet til reindriften er ivaretatt. Mange av løypene vil berøre særverdi eller minimumsområder 
for reindriften. Spesielt berører løypeforslaget flytteleier, kalvingsområder og vinterbeiteområder.  
 
Innen reinbeitedistrikt 14s beiteområde er noen av vurderingene gjort på feil grunnlag. 
Reinbeitedistrikt 14 har alle sine årstidsbeiter innen distriktsgrensen for reinbeitedistrikt 14. De 
sørligste delene er vinterbeiteområder. Løype 9 og 12 går gjennom vinterbeiteområder, og ikke 
sommerbeiteområder slik det fremkommer av høringsdokumentet. Dette ble påpekt av 
Fylkesmannen i vår uttalelse til varsel om oppstart.  
 
Reinbeitedistrikt 13 har uttalt seg til kommunens bestemmelse om rasting. Kommunen har hatt ett 
møte med reinbeitedistrikt 13, der man er kommet til enighet om noen punkter. Møtet har vært 
avholdt etter at forslaget til forskrift med tilhørende utredning ble sendt på høring, og er dermed 
ikke lagt til grunn verken for utredningen eller for utarbeidelse av bestemmelsene til forskriften.  
 
Reinbeitedistrikt 9 har uttalt seg om flytteleien ned Smielvdalen. Det er lagt inn bestemmelse om 
stenging når rein skal flyttes ned der, og forbi Hopseidet.  
 
Vi vil bemerke at flere løyper i Lebesby kommune har blitt stengt enkelte år av hensyn til reindriften. 
Dette er en indikasjon på løyper som kan være i konflikt med reindriftsinteressene. 
 
Slik utredningen av tema reindrift foreligger, oppfyller den etter vårt skjønn ikke 
utredningskravet i forvaltningsloven § 37. Kommunen må i utredningen synliggjøre om den 
enkelte løype berører «særverdi- eller minimumsområder». Dersom løyper berører slike 
områder, er det et skjerpet krav til utredning. Det må deretter vurderes hvorvidt disse 
løypene vil være «til vesentlig skade eller ulempe for reindriften». Det må her legges vekt på 
reindriftens tilbakemeldinger. Dette fordrer en aktiv involvering av alle berørte 
reinbeitedistrikt.  
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Figure 1 Oversiktsbilde over særverdiområder, flytteleier og kalvingsområder i Lebesby kommune. 
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Naturmangfold 
Før kommunen vedtar forskriften, plikter kommunen å vurdere løypeforslaget etter de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7. 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 er etter vårt skjønn ikke tilstrekkelig vurdert. Kommunen har ikke 
synliggjort hvilke naturmangfoldsverdier som er registrert innenfor løypenes influensområde og ikke 
gjort konkrete vurderinger av konsekvenser for naturmangfoldet. Slik utredningen av tema 
naturmangfold fremstår, oppfyller den etter vårt skjønn ikke utredningskravet i forvaltningsloven § 
37. 
 
Kommunen skriver i utredningen: «For naturmangfoldet har vi benyttet tilgjengelig informasjon som 
ligger i offentlige databaser. Sensitive artsdata er unntatt offentligheten. På bakgrunn av at vi kun utreder 
eksisterende løyper har vi valgt å ikke søke opp i slike databaser da eksisterende løyper ikke har vært 
registrert som problematisk i forhold til slike naturtyper tidligere.» 
 
Generelt 
Snøskuterløyper er en kilde til forstyrrelser på dyrelivet, og kan med være til stor skade og ulempe 
for truet naturmangfold. Kommunen plikter derfor å utrede virkningene løypa kan ha for 
naturmangfoldet der løypene planlegges. Miljødirektoratet har her presisert at plikten til å ta hensyn 
til naturmangfoldet må anses som brutt dersom løypene med tilhørende rasting legges for nær 
hekkeplasser, hi, spillplasser eller liknende, slik at det er faring for at hekking- og yngling oppgis, eller 
gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller 
markdekke kan oppstå ved tynt snødekke. 
 
Vi vil ta konkret stilling til forslaget når dette sendes på ny høring. 
 
Friluftsliv 
Hensyn til friluftslivet er i nf. § 4a ilagt spesielt stor vekt ved etablering av snøskuterløyper. Med 
friluftsliv menes her tradisjonelt, ikke-motorisert friluftsliv og skal være den samme som i Meld. St. 
18 (2015-2016) om friluftsliv. I tillegg bør kommunen holde store, sammenhengende 
vinterfriluftsområder fri for motorferdsel.  
 
Der kommunen allikevel velger å legge løyper i «viktige» eller «svært viktige» friluftsområder er det et 
skjerpet krav til utredning/vurdering jf. fvl. § 37. Kommunen skal vurdere disse områdene opp mot 
andre tilgjengelige områder med tilsvarende kvaliteter i kommunen.  
 
Vi ber om at kommunen legger vekt på innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune som 
ansvarlig myndighet på friluftslivsområdet, samt innspill fra berørte brukergrupper, miljø- og 
friluftslivsorganisasjoner.  
 
Kommunens friluftslivskartlegging er ikke vedlagt høringen. Dette må gjøres ved ny høring. 
 
Risiko og sårbarhet 
Før kommunen vedtar forskriften må den vurdere sikkerhet i løypene, da spesielt skredfare og om 
det er sikker is på de vannene løyper legges og hvor det gis adgang til rasting på. Sistnevnte gjelder 
spesielt på regulerte vann og vassdrag. 
 
Kommunen har kun vurdert «Skred og rasfare» for den enkelte løype, ikke andre forhold som kan 
medføre sikkerhetsrisiko. Spesielt der løyper foreslås på vann og vassdrag må kommunen vurdere 
sikkerhet med henblikk på både dagens forhold og i fremtiden med endret klima. Videre må det 
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vurderes om det er andre sikkerhetsutfordringer som kan oppstå, slik som kryssing av vei, bratt 
terreng mv. Dersom dette ikke gjøres, vil det være et brudd på kravet til 
saksopplysning i forvaltningsloven § 37.  
 
I bestemmelsene til forskriften bør kommunen omtale hvordan eksempelvis områder med usikker is 
skal merkes. Vi anbefaler dere her å se hvordan dette er løst i forskrift om rasting på islagte vann i 
Porsanger kommune. 
 
Eksempel på regulerte vassdrag (blått) som ikke er vurdert i kommunens utredning (fra NVE Atlas): 

 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står ikke på den vedlagte postlisten. NVE skal tilskrives 
særskilt. Vi ber kommunen gi NVE en rimelig frist til å uttale seg (minimum 6 uker) og se hen til NVEs 
uttalelse vedrørende naturfare. Til orientering har vi videresendt saksdokumentene til NVE. 
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Vi vil understreke den plikt kommunen har til å forebygge at skade og ulempe forekommer som 
følge av motorisert ferdsel på lovlige løyper og på islagte vann etter denne forskriften. Dette følger 
av nasjonal forskrift § 1. Dette ansvaret kan ikke pålegges den enkelte fører ut over 
aktsomhetsplikten i motorferdsellovens § 8 

 
Om den videre behandlingen av saken 

Vi ber om at kommunen tar kontakt med Fylkesmannen for et møte for en gjennomgang av denne 
uttalelsen og for å få veiledning. Det gjenstår en del arbeid med forslag til forskrift, og saken må 
etter vårt skjønn jobbes videre med og sendes på ny høring. Kommunen må i tillegg gå i aktiv dialog 
med berørte reindriftsinteresser før saken sendes på ny høring, og tilbakemeldingene fra reindriften 
må legges til grunn i kommunens utredning. 
 
Krav til begrunnelse for vedtak  
Vi vil minne kommunen om de krav som stilles til begrunnelse ved vedtak. Dette følger av nf. § 4a 
tredje ledd tredje punktum. En god begrunnelse for vedtaket er særlig viktig fordi vedtaket kan 
påklages. Av vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene 
av snøskuterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 37. Kommunens 
vurdering av hensynene i § 4a femte ledd skal også fremgå av vedtaket. Der kommunen velger å 
allikevel etablere løyper i strid med hensynene i § 4a, stilles det skjerpede krav til begrunnelse. 
Vedtaket må videre oppfylle formkravene i forvaltningsloven § 38 ved å vise til kommunens hjemmel 
til å utferdige forskriften (nf. § 4a) og nevne forvaltningsorganet som har gitt forskriften.  
 
Krav til kunngjøring  
Etter nasjonal forskrift § 4a tredje ledd fjerde punktum kreves det at kommunens vedtak av kart over 
snøskuterløyper med bestemmelser kunngjøres som beskrevet for reguleringsplaner i plan- og 
bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. Siden kommunens vedtak kan påklages, jf. åttende ledd, 
stilles det særskilt krav til kunngjøringen. I tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i § 38 
og § 39 hvor det blant annet kreves at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.  
 
Krav til kart  
Løypene skal fastsettes i eget kart jf. § 4a andre ledd andre punktum, og kartet skal inngå i  
forslaget som sendes på høring. Kart med løype skal produseres digitalt og tilfredsstille  
reglene i den nasjonale standarten for geodata (SOSI-standarden). Kartdata skal kunne  
eksporteres og importeres som SOSI-filer. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen SOSI 
Produktspesifikasjon for snøskuterløyper og barmarksløyper som skal benyttes. Dette for at løypene 
skal kunne inngå i ny nasjonal database for snøskuterløyper. Se brev fra Miljødirektoratet 16. 
november 2017.  
 
Etter at forskriften med kart er vedtatt, skal snøskuterløypa tegnes inn i kartet til  
kommuneplanens arealdel. Løypene skal vises med linjesymbol i gjeldende standard for  
arealplan. Det forhåndsdefinerte linjesymbolet SOSI kode 1164 skal brukes ved inntegning i  
kommuneplanens arealdel. Se miljøkommune.no kap. 6.1 for mer informasjon. 
 
Etter vedtakelse av forskriften ber vi om at kartfilene til de forskriftfestede løypene sendes oss. 
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