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Emne: Tilleggsvurderinger av Statsforvalterens merknader til 
skuterløype i Finndalen/Dopparskaret  

 
Det kom som varslet på formannskapsmøte 11.02 et senere høringssvar fra Statsforvalteren datert 
17.02.2021. 
 
Statsforvalteren ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet men har noen merknader: 
 
Kommunen berømmes for å ha lagt til rette for tidlig medvirkning gjennom varsel om oppstart av 
forskriftsprosess. Det gir en godt opplyst prosess frem mot forskrift. 
 
Naturmangfold og friluftsliv: 
Statsforvalteren har ingen merknader til kommunens vurderinger etter de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Løypene ligger i kartlagt svært viktig friluftsområde. Statsforvalteren viser til at når kommunen 
godkjenner rekreasjonsløyper i dette området er det etter en konkret vurdering hvor det blant annet 
vektlegges at det er tale om et lite løypenett, og hvor store deler av det aktuelle løypenettet 
gjennom tidligere godkjenning har vært benyttet uten at det har vært konflikter mellom 
scooterferdsel og vinterfriluftsliv. Videre viser kommunen til at det i alt er 25 områder i kommunen 
som er kartlagt som svært viktige friluftsområder og at det derfor etter kommunes syn er tilstrekkelig 
areal tilgjengelig for å utøve friluftsliv som ikke påvirkes av motorisert ferdsel i utmark. Som 
avbøtende tiltak har kommunen valgt å stenge løypa mellom 23.00 -06:00. 
 
Vurdering: Rådmannen tar merknadene omkring temaene til etterretning. 
 
Sikkerhet: 
 
De nye løypene er utsatt for diverse risikoforhold. Store deler av løypenettet går gjennom 
utløpsområder for snøskred og flomskred. 
 
Statsforvalteren har ingen avgjørende motforestillinger til kommunens vurdering. Statsforvalteren vil 
imidlertid understreker at det er kommunen som er ansvarlig for sikkerheten. Statsforvalteren vil 
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også påpeke at drift av system for overvåkning og stenging forutsetter samtidig oppdatering av 
situasjonsbilde i løypene og rask iverksetting av tiltak som stenging og varsling. Slikt varsel og info må 
deles på hensiktsmessiges kanaler for å nå aktuelle brukere raskt. I kommunens saksutredning og i 
bestemmelsene fremkommer det at det vil varsles på kommunens hjemmeside og Facebookside om 
løypene stenges. Statsforvalteren forutsetter at dersom løypene stenges vil dette også skiltes ved 
inn/utkjøring til løypene. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å undersøke muligheten for å 
innføre elektronisk varsling om stenging til den enkelte innehaver av kjøretillatelse og mener et slikt 
system vil styrke sikkerheten til brukerne. 
 
Vurderinger: Merknaden tar til etterretning, og rådmannen vil etter evt forskriftsfastsettelse jobbe 
videre med de sikkerhetstiltakene som pekes på av Statsforvalteren. 
 
Reindrift: 
 
Det vises til at Statsforvalterens tidligere vurdering om at løypa ikke ville ha vesentlige negative 
konsekvenser for den svenske reindrifta.  
 
I kommunens saksutredning fremkommer det at kommunen anser avbøtende tiltak i form av 
stenging på forespørsel å være tilstrekkelig til å ivareta reindriftsinteressene i området. Kommunen 
viser til at dersom det skulle oppstå situasjoner kan reindrifta be om at løypa stenges, videre at 
Statsforvalteren i tillegg har mulighet til å stenge løypa i spesielle tilfeller.  
 
Statsforvalteren har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurdering. 
 
Vurderinger: Merknaden tas til etterretning. 
 
Feil nummering i forslag til forskrift: 
 
Statsforvalteren peker på feil i nummereringen i forskriften. 
 
Vurderinger: Samme feil ble påpekt av Troms og Finnmark fylkeskommune. Feilen er tidligere rettet 
opp. 
 
Veiledning i forhold til kunngjøring og kart: 
 
Vedtak om Skuterløype med kart skal kunngjøres på samme måte som reguleringsplaner, jfr plan og 
bygningslovens § 12-12 fjerde og femte ledd. Vedtaket skal også kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Kart over løypa skal produseres digitalt og tilfredsstille Sosi-standarder. Løypa skal tegnes inn i 
kommunens arealplankart. Sosifila skal oversendes til Statsforvalteren for overførsel til ny nasjonal 
database for snøscooterløyper. 
 
Vurderinger: Vedtaket vil bli kunngjort som veiledet av Statsforvalteren og kartet blir produsert 
digitalt som Sosi-fil som sendes til Statsforvalteren. 
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