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Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 

Følgende forslag fremmet: 

Tilleggsforslag fra AP v/Monica Nielsen: 

Nytt pkt 5, 1. setning. 

Alta kommune er svært positiv til at sammenknytning av løyper mellom kommuner, og andre 

nødvendige løypeendringer, som hovedregel skal skje uten krav om kutt i eksisterende løyper. 

 

Forslaget vedtatt enstemmig. 

 

Tilleggsforslag fra FrP v/Svein Berg: 

Kommunestyret ber om at praktiseringen av 300 meters regelen endres slik at det blir adgang til 

leirslagning, fisking og rasting på alle vann som løypa krysser. 

 

Forslaget vedtatt med 32 mot 1 stemme. 

Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Alta kommune støtter forslaget om at kommunene i Nord-Troms og Finnmark skal 

kunne gi tillatelse til reiselivsbedrifter for kjøring til de åpne løypene fra bedriften. 

Departementet forutsetter imidlertid at strekningen gjennom utmark ikke overstiger 500 

meter. Denne forutsetningen innebærer at Departementets forslag om tilførselsløyper 

ikke vil hjelpe noen av reiselivsbedriftene i Alta. Alta kommune anbefaler derfor ikke at 

forskriften setter en maksimal lengde på tilførselsløype mellom reiselivsbedrift og 

løypenettet. Dette må kommunen selv kunne vurdere og avgjøre. 

 

2. I Finnmark er skutersafari godt etablert som reiselivsvirksomhet. Alta kommune mener 

skutersafari som turistvirksomhet i skuterløyper skal videreføres uten krav om løyve 

eller andre nye begrensninger for slik virksomhet i Finnmark. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455135 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455016 

3. Alta kommune støtter Departementets foreslag om at det tas inn en direkte hjemmel i 

motorferdselforskriften som åpner for bruk av motorkjøretøy til ettersøk av skadet vilt i 

kommunal regi. 

 

4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift § 5d.  

 

5.  Alta kommune er svært positiv til at sammenknytning av løyper mellom kommuner, og 

andre nødvendige løypeendringer, som hovedregel skal skje uten krav om kutt i 

eksisterende løyper. Alta kommene ser derfor fram til eget skriv fra Departementet om 

endring av dagens praksis på dette området.  

 

6. Alta kommune støtter innføring av foreslåtte forsøksordning der kommunene kan 

etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Alta 

kommune ønske å delta i dette forsøket. Formannskapet ber rådmannen om å utforme 

søknad til Departementet om deltagelse i forsøksordningen.  

 

     7. Kommunestyret ber om at praktiseringen av 300 meters regelen endres slik at det blir 

 adgang til leirslagning, fisking og rasting på alle vann som løypa krysser. 

 

 

 


