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Melding om vedtak
- Kommunal forskrift for snøscooterløyper; Lenvik kommune
Lenvik kommunestyre behandlet i møte 28.02.2019 sak 11/19 – Kommunal forskrift
for snøscooterløyper, merknadsbehandling og vedtak.
Saken omfatter fastsettelse av løyper til snøscooterkjøring på nordre del av Lenvikhalvøya
med bestemmelser om bruk av løypene.
Lenvik kommune har på selvstendig grunnlag gjennomført en plan- og forskriftsprosess
etter reglene i motorferdselforskriften §4a og vurdert løypenes virkninger mot kravene i
naturmangfoldloven samt utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og lagt føringer
for fremtidig drift av løypene. Berørte grunneiere har samtykket til løypeetablering.
Følgende vedtak ble fattet:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a
og reglene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
(motorferdselforskriften) §4a vedtar Lenvik kommunestyre kommunal forskrift for
snøscooterløyper med kart over snøscooterløyper og beskrivelse av plan- og
forskriftsprosess dat. 07.02.2019.
Kunngjøring:
Vedtaket kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.
Saksdokumenter:
Aktuelle saksdokumenter følger vedlagt dette brev og er gjort tilgjengelige på kommunens
hjemmesider på internett sammen med SOSI fil over løypetrasé. Kart over løypenett kan
også sees i nettløsningen kommunekart.com ved å følge denne nettstedsadressen:
http://bit.ly/scooterløype. Til orientering medfølger også oversiktskart med angitte
startsteder og rastepunkt.
Klageadgang:
Kommunens vedtak om snøscooterløyper inkludert bestemmelser om bruk kan påklages
iht. reglene i motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapittel VI
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gjelder. Fylkesmannen er klageorgan og kan prøve alle sider av saken, jf.
forvaltningsloven § 34.
Vedtaket kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige
myndigheter samt grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes
influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.
Fristen for å klage er tre – 3 - uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet
frem til vedkommende part. Klagen må merkes sak 17/2532 og sendes skriftlig på epost eller i brevs form til:
Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes

eller

postmottak@lenvik.kommune.no

I klagen skal vedtaket det klages over angis, grunner som anføres for klagen oppgis og de
endringer som ønskes beskrives. Interesseforholdet og vedtakets konsekvenser for
klagers interesser skal belyses.
Dersom klagen rettes til kommunen så sent at det kan være uklart om klagen er sendt i
rett tid, ber Lenvik kommune om at det også oppgis når denne melding om vedtaket kom
frem.
Videre dialog og driftsforutsetninger:
Nærmere oppdateringer fra kommunens side gis berørte parter og myndigheter når
det blir aktuelt å starte driftsforberedelser.
Lenvik kommune har overordnet ansvar for de vedtatte løypene og eventuell drift vil bli
koordinert av kommuneadministrasjonen. Det er kommunen som bestemmer når løyper
skal åpnes og stenges. Det praktiske arbeidet settes normalt ut til lag/foreninger med
kompetanse på fagområdet.
Informasjon om åpningstider og bruk skal kunngjøres på kommunens hjemmesider.
https://www.lenvik.kommune.no/
Innledede dialoger, uttalelser til oppstartvarsel og merknadene fra høringsperioden viser
ulike meninger om saken og at det berøres flere interessefelt.
Lenvik kommune plikter å ivareta hensynet til drikkevannskilder, støy og
skogbruksinteresser samt reindrift og skiløyper eller andre friluftslivsaktiviteter mfl.
Som forutsetning for etablering og drift av snøscooterløypene søker Lenvik kommune en
tett og god dialog med berørte grunneiere, lag/foreninger/skoler med friluftslivsinteresser i
området og reinbeitedistrikt samt kontroll- og nødetater.
Berørte i løypenes influensområde bes ta kontakt med Lenvik kommune omgående hvis
det foreligger indikasjoner på at deres drikkevannskilde eller andre viktige aspekter ser ut
til å bli berørt av kjøring med snøscooter i løypetraseene.
Det vises til inngåtte avtaler med grunneiere om samtykke til løypeetablering. Lenvik
kommune gjør oppmerksom på at eierskifte medfører at samtykke må innhentes på nytt
og ber i den sammenheng om informasjon fra grunneiere.
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Kontaktinformasjon
Henvendelser vedrørende prosjektet snøscooterløyper kan rettes til saksbehandler Knut
Arne Grosås på telefon 90941534 eller e-post: knut.arne.grosas@lenvik.kommune.no
Ved henvendelse i brevs form bes de om å vise til saksnummer 17/2532.

Med vennlig hilsen
Knut Arne Grosås
arealplanelger
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:
1. Saksprotokoll KS - sak 11/19 dat. 28.02.2019.
2. Saksfremlegg dat. 07.02.2019
3. Kommunal forskrift for snøscooterløyper dat. 07.02.2019 (bestemmelser om bruk)
4. Kart over snøscooterløyper dat. 07.02.2019
5. Beskrivelse dat. 07.02.2019 (saksutredning, ROS–analyse, vurderinger iht.
naturmangfoldloven og driftsforutsetninger)
6. Saksprotokoll UMF sak 126/18 dat. 15.11.2018 (vedtak om høring og offentlig ettersyn)
7. Oversiktskart
8. Mottakerliste
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