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OFFENTLIG ETTERSYN – FASTSETTING AV SNØSKUTERLØYPER I 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
Det vises til: 
Kommunestyret vedtok i møte den 13.12.2018, saksnummer PS 29/18, at Kautokeino 
kommune i løpet av 2019 skal igangsette en revisjon av gjeldende forskrift om 
skuterløyper i henhold til motorferdselsforskriftens § 4a. 
 
Vedlegg:  

1 Rapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder Norsk 
2 FORSKRIFT OM KJØRING UT AV SNØSKUTERLØYPER PÅ ISLAGTE VANN 

FOR Å RASTE 14.04.2021 
3 Kommentarer til innspillene 
4 Utredning snøskuterløyper 
5 Varslingsbrev 
  

 
Bakgrunn for denne prosessen;  
Kautokeino kommune gjennomførte den 20.03.1997 en revisjon av den lokale 
forskriften om skuterløyper https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-03-20-1558.  
Etter at den nye lokale forskriften forelå ble det imidlertid foretatt endringer i det 
nasjonale  regelverket for motorferdsel (motorferdselsloven og den nasjonale 
motorferdselsforskriften § 4a.  
 
Disse endringene innebærer at det eksisterende løypenettet i Kautokeino tas nå opp til 
ny revisjon og fastsettes på nytt i sin helhet innen den 19. juni 2021. Det er satt krav om 
at det skal fastsettes bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og 
kjøretider. Det er stit krav til kommunene om merking av og informasjon om løypene, 
men det er ikke satt anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader. 
 
Motorferdselsforskriftens § 4a med tilleggsdokumenter fra overordnet myndighet angir 
rammer for hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftsendring, 
herunder også ny fastsettelse av eksisterende løyper. Det er gjort utredninger om:  
• Friluftsområder  
• Naturmangfold  
• Støy  
• Kulturminner  
• Reindrift 
• Sikkerhet 
 
 



Høringsuttalelser -Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble varsel 24.06.2019 (vedlegg 5). I forbindelse med varsel om 
oppstart, ble det registrert 11 merknader. Oppsummering av innspillene med 
kommentarer finnes på vedlegg 3.  
 
Vurdering: 
Det presiseres at Forslag til snøskuterløyper tar for seg bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på isbelagte vann. Det betyr at snøskuterløyper i Márkan/innmark ikke er en del av 
dette arbeidet og er derfor ikke utredet: Det er derfor ikke laget forslag til løyper i 
Márkan/innmark, i dette arbeidet. 
 
Forslaget går ut på å videreføre store deler av det eksisterende løypenettet i Kautokeino 
kommune, med noen unntak der det er gjort konkrete vurderinger for hver enkelt løype 
og gjort endring deretter. Alle endringer og videreføring av snøskuterløyper finnes i 
vedlegg 4 – Utredning snøskuterløyper   
 
Administrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at forslag til fastsetting av 
snøskuterløyper, med tilhørende vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn med 6 ukers 
merknadsfrist.  
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 legger Formannskapet forslag til 
Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune, bestående av utredninger, 
forslag til nye løyper og kart over løyper med vedlegg, ut til offentlig ettersyn med 6 
ukers merknadsfrist.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPET - 13.04.2021  
 
 
Formannskapets behandling:   

Ordfører fremmet forslag til vedtak.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
   
Formannskapets vedtak, enst.:  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 legger Formannskapet forslag til 
Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune, bestående av utredninger, 
forslag til nye løyper og kart over løyper med vedlegg, ut til offentlig ettersyn med 6 
ukers merknadsfrist.  
 
 
 


