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Saksframlegg

Høring - Revisjon av skuterløyper 2021
Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune vedtar å sende forslag til skuterløyper 2021, med tilhørende utredninger
og dokumenter på høring i fire uker.

Bakgrunn for saken:
Snøscooterløypene ble sist revidert i 1997, 2000 og 2006, og forskrift om endring av
snøscooterløyper i Gáivuotna-Kåfjord kommune, ble fastsatt i 2007 med siste endring 14.12.2011 i
forbindelse med stenging av Nomedalsløypa og åpning av Olderdalsløypa. Revisjonen 2014 ble
avslått av fylkesmannen i Troms.
Hovedutvalget for Drift, Miljø og Utvikling i Kåfjord kommune vedtok i 2017 at alle eksisterende
løyper og forslagene fra revideringen 2014-15 skulle revideres etter den nye forskriften. For å styrke
kommunens rolle og lokal forvaltning av snøskuterløyper.
Saken skal nå sendes på høring gjennom vedtak i UMDU. Høringsinnspillene vil behandles av
formannskapet før saken går til endelig vedtak i kommunestyret.

Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i motorferdselloven og motorferdselforskriften.
Lovendringene innebærer at kommunene får hjemmel til å vedta lokale forskrifter om
snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Det er kommunestyret eller annet folkevalgt organ
som kommunestyret bestemmer som kan fastsette snøskuterløyper for kjøring med
snøskuter på vinterføre. Nye § 4a i loven og tilhørende forskrift setter overordnede føringer
for prosessen med å etablere snøskuterløyper.
Gjeldende skuterløyper med tilhørende forskrift er vedtatt av fylkesmannen med hjemmel i
motorferdselloven § 5, tredje ledd. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021, etter denne dato vil
ikke eksisterende skuterløyper være gyldige. Det er derfor igangsatt en prosess for utredning og
fastsetting av både nye og eksisterende løyper. Adgang til å etablere snøskuterløyper til
fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 4a) og forskrift for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag (§ 4a).
Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen
vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til
løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan

påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf.
motorferdselforskriften §4a åttende ledd.
Det er utredet åtte eksisterende løyper og fire nye forslag. Av de eksisterende er det syv som
anbefales videreført. Av de nye er det to som anbefales innført og to som ikke anbefales. Arbeidet
med utredningen har pågått i lang tid og blitt jobbet med av flere ulike saksbehandlere. Datoen hvor
de gamle løypene oppheves nærmer seg og arbeidet har derfor blitt intensivert for å få gjennomført
revisjonen og fastsettingen av løypenettet.
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