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Saksframlegg 
 

Saknummer Utvalg Møtedato 
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62/21 Kommunestyret 16.09.2021 

 

Behandling av klage på vedtak om snøskuterløyper i Porsanger kommune 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 

Kommunestyret tar klager på vedtak om snøskuterløyper fra Sigrun Jørgensen, 
Espen Hansen og Odd Mikkelsen mottatt 5.6.2021, 4.6.2021 og 9.6.2021 til følge 

og fatter følgende vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper i 
Porsanger kommune, Troms og Finnmark med kartvedlegg.  
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.09.2021  

 

Behandling: 

Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling. Votering: Enstemmig 

 

Formannskapet vedtak:  

Kommunestyret tar klager på vedtak om snøskuterløyper fra Sigrun Jørgensen, 
Espen Hansen og Odd Mikkelsen mottatt 5.6.2021, 4.6.2021 og 9.6.2021 til følge 
og fatter følgende vedtak: 

Kommunestyret vedtar Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper i 
Porsanger kommune, Troms og Finnmark med kartvedlegg. 

  
  
  

  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.09.2021  

 

Behandling: 

 

Saken tas opp som sak nr. 13 i møtet. 

  
Kommunestyret slutter seg til innstilling fra formannskapet. Enstemmig. 
 



Kommunestyret vedtak:  

Kommunestyret tar klager på vedtak om snøskuterløyper fra Sigrun Jørgensen, 

Espen Hansen og Odd Mikkelsen mottatt 5.6.2021, 4.6.2021 og 9.6.2021 til følge 
og fatter følgende vedtak: 
Kommunestyret vedtar Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper i 

Porsanger kommune, Troms og Finnmark med kartvedlegg. 
  

  
 
Vedlegg til saken: 

1 Klage på plassering av snøskuterløyper 
2 Klage sneskuterløype ved Eidevann 

3 Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, 
Troms og Finnmark 

4 Kart over snøskuterløyper i Porsanger 

5 Porsanger 4_39 Sigrun J 
 

Sakens bakgrunn 
 
Kommunestyret i Porsanger vedtok den 6.5.2021 Forskrift om snøskuterløyper i 

Porsanger kommune, Troms og Finnmark.  
 

Porsanger kommune har mottatt tre klager på forskriftsvedtaket: 
 

• Grunneier Sigrun Jørgensen klager over plassering av skuterløype over gnr 4 

bnr 39 i Smørfjord. Grunneier ber om at løypen justeres. 
• Festerne Espen Hansen og Odd Mikkelsen klager på plassering av skuterløype 

mellom fritidsboliger på gnr 3 bnr 1 fnr 29 og 17 ved Vuolit Muotkejávri – 
Nedre Eidevannet i Smørfjord. Festerne ber om at løypen flyttes bort fra 
fritidsboligene. 

 
Kan vedtaket påklages?  

Etter Motorferdselforskriftens § 4a 8. ledd kan vedtaket, selv om det er et 
forskriftsvedtak, påklages til Statsforvalteren av 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. Forvaltningslovens (Fvl.) kapittel VI om klage 

og omgjøring gjelder for vedtaket, med begrensingene nevnt overfor.  
 

Har klager klagerett?  
Klagerne er rettighetshavere i løypens influensområde og har dermed klagerett på 
vedtaket. 

 
Er klagefristen overholdt?  

Klager ble underrettet om vedtaket i brev sendt 21.5.2021. Klagene ble sendt inn 
5.6.2021, 4.6.2021 og 9.6.2021. Alle klagene er mottatt innenfor klagefristen på 3 
uker.  

 
Underinstans og klageinstans  

Kommunestyret er underinstans etter Fvl. § 28 i saken. Dersom påklaget vedtak 
opprettholdes, vil klagen oversendes Statsforvalteren som klageinstans for endelig 

avgjørelse, jf Fvl § 33. 
 



 
Vurdering 
 

Dersom klagene tas til følge, vil det være nødvendig med en mindre justering av 
løypekartet. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer på forskriftsteksten.  

 
Kommunedirektøren anerkjenner klagernes begrunnelser og foreslår at klagene tas 
til følge ved at det vedtas en endringsforskrift med et oppdatert løypekart. 

Kommunedirektøren vurderer at det er god mulighet for at klagerne ville fått 
medhold i klagen av klageinstansen dersom vedtak hadde blitt opprettholdt.  

 
Klage fra Sigrun Jørgensen: 
 

 
Figur 1: Sort stiplet linje viser vedtatt løypetrase. Grønn stiplet linje viser foreslått 

endring. 
 

Klage fra Espen Hansen og Odd Mikkelsen: 
 



 
Figur 2: Sort stiplet linje viser vedtatt løypetrase 
 

 
Figur 3: Grønn linje viser foreslått endring 



 
Endring av løypen ved Vuolit Muotkejávri – Nedre Eidevannet medfører behov for å 
endre krysningspunktet over Fylkesvei 889. Endringen er avklart med veieier Troms 

og Finnmark fylkeskommune.  
 

For øvrig vurderes det at ingen andre hensyn som motorferdselslovgivningen skal 
ivareta blir påvirket på utover den påvirkningen som allerede er beskrevet og 
vurdert i tidligere utredning. Det er ikke behov for høring/forhåndsvarsling jf. fvl. § 

37 og motorferdselsforskriften § 4a tredje ledd. 
 

Det gjøres ingen endringer i forskriften utover justeringene nevnt ovenfor. 
 
Vedtaket skal kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og 

femte ledd. 
 

Økonomiske konsekvenser 
 
Tiltaket vil føre til at det endrede krysningspunktet blir noe mer kostbart å 

opprette, men dette vil likevel ligge innenfor vedtatt budsjett.  
 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-12

