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Høring - Revisjon av skuterløyper - Kåfjord kommune 2021
Utvalg for miljø drift og utvikling vedtok i møte 26.04.2021 å sende revisjon av snøskuterløyper i
Kåfjord kommune på høring i fire uker.
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.
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.
Innspill kan sendes til Kåfjord kommune på flere måter:
1. Via formularet på våre nettsider
2. På epost til post@kafjord.kommune.no
3. Per post til Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen
Høringsfristen settes til 26.05.2021

Alle dokumenter tilknyttet revisjonen finnes på våre nettsider. De kan også sendes ut på forespørsel.

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Báŋkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024
Organisašuvdnanr/Org.nr:

940 363 586

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Bård Bendik Grøtta Fanghol
kommune- og arealplanlegger
Tlf.:
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med
avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 21/809 - 2
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