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Vedtak av Forskrift om endring i forskrift om snøskuterløyper, Porsanger 
kommune, Troms og Finnmark (endring nr. 2) 

 

Kommunedirektøren i Porsanger fatter følgende delegerte vedtak: 
 

Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (motorferdselloven) § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar 

Kommunedirektøren Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper i 
Porsanger kommune, Troms og Finnmark (endring nr. 2) med kartvedlegg. 

 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren av berørte 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. Merk at klageretten kun 

gjelder for vedtatt endring av løypeforskriften. Fristen for å klage er 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klage 

fremmes skriftlig til Porsanger kommune. Oppgi saksnummer 2021/2155 
 
Vedtatt forskriftstekst og løypekart ligger vedlagt. 

 
Bakgrunn: 

 
Med bakgrunn i topografi, grunneierforhold og sikkerhetsmessige hensyn er det 
behov for å gjøre 3 mindre justeringer av Porsanger kommunes skuterløypenett. 

Kartutsnitt under viser endringene som gjøres. Endret trase vises med grønn farge: 
 

Smørfjord veikryss (1:2500): 

mailto:postmottak@porsanger.kommune.no
http://www.porsanger.kommune.no/
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Behov for endring knytter seg til grunneierforhold. Endringen er avklart med 
Statsforvalteren, Skuohtanjarga siida og Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Endringen ligger innenfor grunneiertillatelse gitt av Fefo.  

 

 

Skoganvarre (1:3000) 

 
 

Behov for endring knytter seg til sikkerhetsmessige forhold og graden av 
opparbeidelse som er nødvendig for å kunne etablere løypen. Endringen er avklart 

med Statsforvalteren, Reinbeitedistrikt 14A og Statens vegvesen. Endringen ligger 
innenfor grunneiertillatelse gitt av Fefo.  

 

Fossestrand (1:2500) 
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Behov for endring av denne løypen knytter seg til terrengmessige forhold. 
Endringen er avklart med Statsforvalteren, Reinbeitedistrikt 14A og Statens 

vegvesen. Endringen ligger innenfor grunneiertillatelse gitt av Fefo og eier av gnr 
21 bnr 61.  
 

Endring av løypene vil ha svært begrenset virkning. Det vurderes at ingen andre 
hensyn som motorferdselslovgivningen skal ivareta blir påvirket 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. Endringene er avklart direkte med 
reinbeiteinteresser, Statsforvalteren og veieiere.  

 
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. Endringene er av ikke-prinsipiell betydning og kan gjøres av 

kommunedirektøren i tråd med punkt 16 i kommunens delegeringsreglement. 
 

 
Med hilsen 
PORSANGER KOMMUNE 

 
Bente Larssen 

Kommunedirektør 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1 Forskrift om endring av Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Troms og 

Finnmark (endring nr. 2) 

2 Kart over snøskuterløyper i Porsanger 

 


