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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med revisjon av gjeldende forskrift om 

scooterløyper opprettet med hjemmel i motorferdselsforskriften § 4 

Det settes følgende rammer for revisjonsarbeidet: 

- Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt mindre justeringer av 

eksisterende løyper. 

- Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper. 

- Forskriftsabeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett.. 

- 300-meters regelen om rasting vedtas for hele løypenettet. 

- Fri ferdsel på islagte vann, (der løypa går over),  vurderes. 

- Gebyrbetaling for å benytte løypenettet kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 

- Fartsbegrensninger fastsettes. 

 

 

Saksutredning: 
 

Denne saken omfatter kun å fastsette rammer for det videre arbeidet med revisjon av 

scooterløypeforskriften. 

Arbeidet videre vil omfatte en brei høringsrunde med berørte parter, samt statlige 

fagmyndigheter, Fylkesmannen, nabokommuner,reidrifta og grunneier før saken legges frem 

for endelig politisk behandling. 

 

Den nasjonale forskriften, (motorferdsel i utmark), ble sist endret og vedtatt i 2015. 

En vesentlig endring fra tidligere er at det nå er kommunene selv som skal fastsette forskrift 

om løypenett. Tidligere lå denne myndigheten under Fylkesmannen. 

 

Denne endringen har medført at også eksisterende løypenett må vedtas på nytt. 

Fristen for å få dette gjennomført er 19. Juni 2021. 

Det er krav om at forskriften skal fastsette bestemmelser om bruken av løypene, herunder 

fartsbegrensninger og kjøretider. I tillegg gis også kommunene mulighet til å kreve 

brukerbetaling til dekning av driftskostnadene. 

 

Nye scooterløyper. 

I de tilfellene der kommunen ønsker å legge ut helt nye løyper er det krav om et til dels 

omfattende utredningsarbeid. 

- Konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. 

- Støypåvirkning. 

- Bolig- og hytteområder. 

- Landskap. 

- Kulturminner og kulturmiljø. 

 



Eksisterende løypenett. 

Når det gjelder de eksisterende løypene og videreføringen av disse, har Miljøverndirektoratet 

i skriv av 22.09.17 gitt føringer for en noe enklere saksbehandling. 

Utredningsarbeidet knyttet til disse løypene vil i de fleste tilfellene være på et nivå som tilsier 

at kommunen selv bør kunne ta de nødvendige vurderingene. 

Selv om utredningsabeidet for disse løypene kan være noe enklere, skal det  for vær løype 

vurderes hvordan disse kan påvirke friluftslivet, naturmangfoldet og reindrifta m.m ut fra den 

faktakunnskapen kommunen har. 

 

For evt nye løyper må kommunen sannsynligvis innhente ekstern bistand i 

utredningsarbeidet. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen vil i denne omgangen foreslå at man kun legger opp til å få godkjent det 

eksistende løypenettet. 

Selv om vi har relativt god tid frem til 2021 med å få dette på plass, vil det være greit å få på 

plass en permanent forskrift. 

Dette fratar oss imidlertid ikke muligheten til å arbeide for å endre og ev. vedta nye løyper 

ved en senere anledning. 

Miljøverndirektoratet har også lagt opp til en noe enklere saksbehandling når det gjelder å få 

godkjent de eksisterende løypene. 

Dette er et arbeid som kan løses med de ressursene kommunen disponerer. 

For ev. nye løyper må vi sannsynligvis leie inn ekstern kompetanse, noe som da også 

medfører økonomiske konsekvenser. 

 

Parallelt med revisjon av scooterløypeforskriften skal kommunen også kartlegge og 

verdisette sine friluftlivområder. 

Dette arbeidet skal forhåpentligvis være ferdigstilt innen utgangen av 2018. 

Miljøverdirektoratet anbefaler kommunene å avvente arbeidet med revisjon av 

scooterløypene til dette arbeidet er gjennomført. 

I og med at forslaget til rammer for revisjonsarbeidet kun omfatter eksisterende løyper, 

vurderer rådmannen det dithen at disse løypene ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser 

og at saken derfor kan sendes ut på høring. 

Skulle man velge å åpne opp for at forskriften også skal omfatte nye løyper, må man avvente 

høringsrunden til etter at denne kartleggingen er gjennomført. 

 

 

 

Harald Larssen 
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