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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å utbetale kr 16.000.- til Kjøllefjord scooterklubb for merking av 

scooterløyper på Nordkyn for årene 2016 og 2017. 

Vederlaget utgjør kr 160.- pr km løype og år. 

Søknad om vederlag for merking i 2014 og 2015 avslås. 

 

 

Saksutredning: 
Kjøllefjord scooterforening søker om økonomisk kompensasjon for utført merking av 

scooterløyper på Nordkyn for perioden 2014 – 2017. 

Omsøkt beløp:  50.000.- (12.500.- pr år). 

 

Tidligere, frem til 2010,  hadde kommunen en avtale med den lokale scooterforeninga om 

merking av løypenettet på Nordkyn. Den gang var godtgjørelsen ca 100-kr pr km løype. 

De senere årene har det ikke vært inngått noen fast avtale med scooterforeninga, men 

merking har blitt utført av privatpersoner med tilknytning til scooterforeningen uten 

økonomisk kompensasjon. 

 

For indre del av kommunen, Kunes, Veidnes og Lebesby gis det i dag en godtgjørelse på kr 

160.- pr km løype som merkes. I dette ligger det også at den enkelte forening/foretak må 

holde merkestikker selv. 

 

Lebesby kommune har pr i dag ca 325-km løyper. Deler av disse er fastmerket, bl.a 

strekningen fra Hopseidet til Vikadalen. 

 

 

Løypenett på Nordkyn:  (Uten fastmerking). 

- Løype 1:  (Kjøllefjord – Skjøtningberg)  11-km 

- Løype 2: (Dyfjordløypa)   8-km 

- Løype 3: (Kifjord – Østerbotn)   3-km 

- Løype 3: (Kjølvann – Sandfjordvann)  6-km 

- Løype 4: (Breivika – Kifjord – Vikadalen) 10-km 

- Løype 14: (Til Normannset).   5-km 

- Løype 17: (Smielvdalen).   7    

Totalt:50-km 

 

På bakgrunn av dette vil det årlige vederlaget for merking utgjøre kr 8.000.- 

 

Vedlegg: 

- Søknad fra scooterforeningen. 

 



 

 

 

Vurdering: 

Merking av scooterløypene i kommunen har i alle år blitt utført av lag, foreninger og 

enkeltpersoner med stor egeninteresse. 

Vederlaget har blitt skjønnsmessig fastsatt som en symbolsk sum der de som utfører arbeidet 

får dekt de faktiske kostnadene samt at det bidrar til et lite  overskudd. 

 

Kravet/søknaden om kr 12.500 pr år vil utgjøre kr 250 pr km løype. 

Totalt vil det da for hele kommunen utgjøre vel kr 80.000.- pr år. 

 

Å etterkomme kravet om vederlag for merking helt fra 2014 vil ikke være rimelig. Dersom 

foreningen hadde vært aktiv ville man kunne mottatt et årlig tilskudd  fra kommunen. 

For å imøtekomme søkeren noe, foreslås det at det utbetales vederlag for 2016 og 2017 med 

kr 160 pr km løype,  totalt kr 16.000 for begge årene.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


