
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 20/413   

Sakstittel:  VEDTAK AV NY SCOOTERLØYPEFORSKRIFT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, samt forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, vedtar Lebesby kommunestyre 

Forskrift om løypenett for snøscooter i Lebesby kommune. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER 

LØYPEKART NORDKINN 

LØYPEKART IFJORD 

LØYPEKART KUNES 

LØYPEKART VEIDNES 

UTREDNINGSDOKUMENT TIL FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER 

SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER MED VURDERING 

 

Uttalelser ved 1. gangs høring: 

NVES GENERELLE MERKNADER - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM 

SNØSKUTERLØYPER I LEBESBY KOMMUNE 

HØRING SCOOTERLØYPER (Kunes Opplevelse og Handel) 

UTTALELSE TIL NY FORSKRIFT FOR SCOOTERLØYPER I LEBESBY KOMMUNE 

(2449333) (Sametinget) 

FYLKESMANNENS UTTALELSE 

UTTALELSE FORSKRIFT SCOOTERLØYPER LEBESBY KOMMUNE.DOCX (RBD 13 

– uttalelse ved varsel om oppstart) 

 

Uttalelser ved 2. gangs høring: 

2. GANGS HØRING - LEBESBY KOMMUNE.PDF (Statsforvalteren) 

HØRING AV FORSKRIFT OM SKUTERLØYPER 20/413 (Kjøllefjord Snøscooterforening) 

UTTALELSE TIL 2. GANGS HØRING AV FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR 

SNØSCOTTER I LEBESEBY KOMMUNE (Sametinget) 

HØRINGSSVAR - NY FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER, SAMT SØKNAD OM 

GRUNNEIERS SAMTYKKE - BNR 1 - LEBESBY KOMMUNE.PDF (Fefo) 

SVAR PÅ 2. GANGS HØRING - FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER I 

LEBESBY KOMMUNE (Statens Vegvesen) 

LEBESBY-MERKNAD_STATKRAFT.PDF 

 

SCOOTERLØYPER – NY FORSKRIFT (Referat etter dialogmøte med RBD 13) 

 

 

Faktaopplysning: 

 



Bakgrunn 

 

Den nasjonale forskriften for motorferdsel i utmark ble siste endret i 2015. En vesentlig 

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

scooterløypenett. Tidligere lå denne myndigheten under Fylkesmannen. 

 

En kommune fastsetter forskrift om snøscooterløyper ved å vedta et løypekart og 

bestemmelser for bruk av løypene. 

 

Ny forskrift er utarbeidet med bakgrunn i de endringer som ble fastsatt i motorferdselloven 

og ny Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Videre ga 

kommunestyret rammer for revisjonsarbeidet den 17.04.2018 i sak 18/61: 

 

 Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt. mindre justeringer av 

eksisterende løyper 

 Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper 

 Forskriften skal omfatte hele kommunen 

 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 gebyrregulativ 

 Fartsbegrensninger fastsettes 

 

Utredningskrav 

 

Ved fastsetting av scooterløyper er en kommune pliktig til å ta særskilt hensyn til støy og 

andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og 

andre. Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.  

 

Det stilles strenge krav til en kommune når det gjelder å ta hensyn til reindriftsinteresser og 

deres særverdiområder. Særverdiområder som er særlig relevante å vurdere opp mot 

scooterløyper i Lebesby kommune, er flyttleier og kalvingsland, i tillegg til 

vinterbeiteområder. Løyper som virker inn på særverdi- og minimumsområder, vil normalt 

anses for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta. 

  

Disse forholdene er beskrevet og utredet i forskriftens utredningsdokument, som er vedlagt 

saken. 

 

En samlet vurdering av hvert enkelt utredningstema er gitt i kapittel 3 i utrednings-

dokumentet. Alt i alt vurderes det foreslåtte scooterløypenettet å ikke medføre vesentlige 

ulemper for andre interesser. 

 

Prosess 

 

Oppstart av arbeidet med ny forskrift ble varslet i august 2019. Det har blitt gjennomført to 

høringsrunder, den siste fra juli til september i år.  

 

I tillegg ble det avholdt dialogmøte med RBD 13 i mai 2020, etter at distriktet hadde flere 

innvendinger ved varsel om oppstart.  



 

Videre har det vært dialog med berørte grunneiere, som alle har gitt skriftlig samtykke til 

løypestrekk som berører privat grunn. 

 

I juni 2021 ble det i forkant av andre høringsrunde invitert til fire digitale dialogmøter som 

skulle ta for seg scooterløyper i hvert sitt område av kommunen (Veidnesområdet, 

Kunes/Laksefjordvidda, Lebesby/Ifjord og Nordkyn). Disse fire møtene ble avlyst på grunn 

av manglende/ lav påmelding. 

 

Når det gjelder GPS-merking av løypene så har kommunen hatt et godt samarbeid med lokale 

kjentpersoner, som har kjørt opp løypene i sine nærområder. Kommunen har også konferert 

med lokale kjentpersoner underveis i arbeidet. 

 

Høringsuttalelser 

 

Innkomne uttalelser i begge høringsrundene, med administrativ vurdering, er gjengitt i 

vedlegget Sammendrag av høringsuttalelser med vurdering. Uttalelsene i sin helhet er også 

vedlagt denne saken. Ved å vedta ny forskrift, gir kommunestyret sin tilslutning til de 

administrative vurderingene av høringsuttalelsene. 

 

Foreslått løypenett 

 

Hver enkelt løype er utredet i kapittel 4 i utredningsdokumentet. I tråd med kommunestyrets 

vedtak 17.04.2018 opprettholdes eksisterende løypenett, med unntak av tre mindre 

omlegginger:  

 

 Løype 2 Dyfjord.  Løypestart er flyttet fra Jernsteinvannet til Øvre Snattvikvannet. 

Dette fordi adkomstveien til vindkraftparken ligger i samme trasé som scooterløypa. 

Videre er traséen ved vindmølleparken endret, i henhold til reell trasé. 

 

 Løype 11 Martadalsvannet - Iskløvervannet. Her er det lagt inn en ny trasé mellom 

Sommervannet/Gikšjávri og Iskløvervannet.  Endringen er begrunnet blant annet i 

trafikksikkerhet. Gjennom denne omleggingen unngår man at trafikk til Ifjord må 

krysse fv 98 på to steder. Høye brøyteskavler ved kryssing av fylkesveien har vært en 

utfordring i løypetraséen som nå foreslås lagt om. Endringen er drøftet og avklart med 

reindrifta. 

 

 Løype 17 Kunes – Stuorra Suolovárri/Stor-Øyfjellet. Her er det lagt inn en ny trasé, 

(løype 17a), som åpner når del av løype 17 må stenge som følge av reindriftas behov 

for ro. Løype 17a er den opprinnelige løypetraséen som var i bruk før siste omlegging 

av løype 17. Denne traséen har tidligere vært akseptert av reindrifta som 

omkjøringsløype ved stengning av løype 17. 

 

Det er gjort en opprydding i tidligere løypenummer, for bedre oversikt og sammenheng. 

Løypenummer i ny forskrift korresponderer derfor ikke alltid med tidligere løypenummer. 

 

Foreslåtte bestemmelser 

 

Rastegrenser: 



Når det gjelder selve forskriften (bestemmelsene for bruk), så er den største endringen fra 

tidligere at det foreslås en rastegrense på 150 meter sør for fylkesvei 98. Tidligere var 

rastegrensen 300 meter – som den fortsatt vil være nord for fylkesveien. 300 meter er i 

merknad til § 4a gitt som en maksimal akseptert grense for rasting i Nord-Troms og 

Finnmark. 

 

Foreslått endring er et kompromiss fremkommet i dialogmøte med RBD 13, som gikk imot 

gjeldende praksis på 300 meters rastegrense, og heller foreslo en grense på 150 meter for hele 

løypenettet. 

  

Forskriften innebærer videre at rastegrense er fjernet i enkelte aktsomhetsområder for skred, 

samt i nærheten av bygder. Hensikten med sistnevnte var å skjerme bygdenære områder fra 

unødig scooterferdsel, da disse områdene også ferdes av myke trafikanter. Kjøllefjord 

Snøscooterforening påpekte imidlertid at begrensninger i adgang til rasting i Kifjordområdet 

ville føre til at det ikke vil være lov å kjøre til hyttene, eller parkere på Kifjordhøgda, med 

mindre det søkes dispensasjon. 

  

I foreliggende forslag til forskrift er innspillet tatt til følge, ved at det åpnes for rasting langs 

løype 3 fra øst for Jernsteinvannet. Det er imidlertid viktig å presisere at 

scootertrafikk/rasting ikke bør forekomme langs lysløypa/i skitraséen i Oksevågdalen, selv 

om deler av området ligger innenfor rastegrense. 

 

Hensetting av gompi mv.: 

 

I andre høringsrunde fikk kommunen innspill per telefon som gjaldt forslag til bestemmelse § 

6 e: 

 

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med 

scooter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne 

forskrift. 

 

Ifølge personen som ringte har gompi «alltid» vært brukt av befolkningen som har indre 

Laksefjordvidda som sitt friluftsområde. Mange av disse er hjemmehørende i Tana. Han 

skjønte ikke hvorfor dette som har vært praktisert i lange tider nå skulle forbys. 

  

Bestemmelse om/forbud mot hensetting av gompi m.v. er ikke et lovkrav og er ikke omtalt i 

§ 4a, men Statsforvalteren har i flere kommuner anbefalt å ta med en slik bestemmelse, og 

mange kommuner har fulgt anbefalingen. Blant annet uttrykte Statsforvalteren følgende i Alta 

kommunes høring av ny scooterløypeforskrift: 

  

Fylkesmannen støtter at det er tatt inn en presisering om at hensetting av "gompi, bu, 

campingvogn" mv. ikke regnes som rasting. Tilsvarende er gjort i andre kommuners 

forskrifter etter nf. § 4a, blant annet i Porsanger, Vadsø, Sør-Varanger og Hasvik. Vi 

registrerer at det har vært mye debatt om denne bestemmelsen i media den siste tiden. 

Fylkesmannen må her presisere at hensetting av gompi og andre midlertidige byggverk ikke 

faller inn under begrepet "rasting" i nasjonal forskrift 4a, og er følgelig ikke tillatt. Videre er 

slik hensetting av midlertidige innretninger søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-

1 første ledd bokstav j). Slik hensetting av gompi og andre midlertidige byggverk faller heller 

ikke inn under friluftslovens § 9 om rasting og telting. Da det synes å være stor usikkerhet 



omkring dette hos publikum, er det hensiktsmessig med en slik presisering som kommunen 

foreslår i løypeforskriften § 9. 

Alta kommune opplevde imidlertid stor motstand i høringen av ny forskrift rundt dette 

punktet. Alta endte derfor opp med å fjerne bestemmelsen, med følgende begrunnelse: 

 

Ved fastsetting av forskrift bør det være rettslig grunnlag for oppfølging av brudd på de gitte 

regler med hjemmel i den aktuelle forskrift. Hensetting av gompi, bu, campingvogn mv. kan 

ikke håndheves med grunnlag i straffeansvar iht. motorferdselloven § 12. Midlertidige 

byggverk er regulert i plan- og bygningsloven. Paragraf om gompi tas derfor ut av 

forskriften. 

 

Lebesby kommunestyre bør dermed ta stilling til om innspillet skal tas til følge, dvs. at 

bestemmelsen tas ut av forskriften. Alternativet er å beholde bestemmelsen som den står i 

forslag til ny forskrift. 

 

Virkningene av ny forskrift 

 

Ny forskrift stadfester et løypenett som har eksistert i mange år, relativt konfliktfritt. 

Utredningsdokumentet konkluderer også med at samlet belastning som følge av 

scootertrafikk i løypenettet er akseptabel. Ulike interesser og hensyn er veid opp mot 

hverandre, og det er gjort endringer og tilpasninger for å sikre at løypenettet får minst mulig 

negative konsekvenser for andre interesser.  

 

Ny forskrift ivaretar også nasjonale og regionale hensyn på en tilfredsstillende måte. 

 

For nærmere vurdering av virkningene, se kapittel 3 og 4 i vedlagte utredningsdokument. 

 

Vurdering: 

Fristen for å få på plass ny kommunal forskrift for scooterløyper løp ut i juni 2021, da 

fylkesmannens tidligere forskrift ble opphevet. Arbeidet har vært omfattende og har tatt mer 

tid enn forventet, og det er derfor først nå at forskriften er klar for vedtak i kommunestyret. 

Det vil si at kommunen i skrivende stund ikke har et gyldig scooterløypenett. Det er derfor 

avgjørende å få vedtatt ny forskrift før vinteren setter inn og en ny scootersesong står for 

døra. 

  

Administrasjonen vurderer at prosess og utredning er tilfredsstillende gjennomført, og at 

kommunestyret har et godt beslutningsgrunnlag for å vedta ny forskrift. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det vil påløpe kostnader knyttet til skilting og merking i 

henhold til vurderinger i utredningsdokumentet, herunder ROS-vurderingen. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 



 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


