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Svar på 2. GANGS HØRING - FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER I 

LEBESBY KOMMUNE 

Vi viser til brev datert 07.07.2021. 

 

Saken gjelder  

Lebesby kommune har sendt forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter på 

2. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte 

vassdrag av 10. juni 1977, og § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

 

Statens vegvesens rolle 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 

 

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport  

 

Innspill til høring 

Statens vegvesen uttaler seg til denne planen i forhold til sektoransvar. Statens vegvesen har 

utarbeidet en veileder for scooterløyper. Vi anbefaler at der scooterløype krysser veg 

utformes krysningspunkt etter veilederen.  
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Det må sikre at det er tilstrekkelig parkeringsplasser slik at det ikke parkeres på  

og ved veg. For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i 

snøscooterløypene, skal det ved behov tilrettelegges for av- og pålasting av tilhengere ved 

løypenes start. Parkeringsarealet skal være så stort at alle brukerne får parkert bil og  

tilhenger på en sikker måte. Det skal ikke legges opp til at dette skjer på- eller langs veg. 

  

Løypeeier er ansvarlig for at kryssingene driftes slik at kravene ivaretas. Dette gjelder også  

ev. fjerning av brøytekanter. Vegeier kan kreve at kryssingene stenges/utbedres  

dersom vilkårene brytes. Kommunen bør også medta drift av løypenettet i sin planlegging.  

 

Vi gjør dere oppmerksom på at fra 01.01.2020 har Troms og Finnmark Fylkeskommune 

overtatt ansvar for fylkesveger. Det er flere krysningspunkter på fylkesveg, og 

fylkeskommunen må gis anledning til å uttale seg på egne veger. 

 

 

 

Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Toril Iversen 

Fungerende seksjonsleder 

 Thomassen Line 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg 

Veiledning Snøscooter 


