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Høring - Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - Forslag til endringer i
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Administrasjonens innstilling

Nesseby kommune har pr dags dato med hjemmel i eks;stereade lovverk og forskrifter etablerte
åpne ,liøseooterloyper. I løpet av dc siste arene har Nes seby kommune gjennomfort en lang og
krevende prosess der alle interessegrupper er hørt, og lovmessige hensyn er godt ivaretatt.
Det reviderte 1nypenettet er godkjent av Nesseby kommunestyre. og ligger i dag til godkjenning hos
Fylkesmannen i Finnmark. Nesseby kommune er av den oppatning at allerede etablert loypenett ikke
skal gjores til gjenstand for ny behandling ihht. nytt lovforlag §4a. 3.1eddtopprettelse gjennom
arealplanleggingh Således synes det unodvendig å etablere overgangsbestemmelser som foreslas til
Im endringen.
Nesseby kommune anbefaler at det ikke pålegges den enkelte kommune å planlegge sine etablerte
loypenett på nytt, med den bruk av kommunale ressurser et slikt arbeid vil påkreve for de respektive
kommuner.
Departementet bør kmnne tillate at allerede etablerte loyper opprettholdes og avtegnes i
kommuneplanens arealdel ved rullering av denne. Nesseby kommune presiserer at det ikke
eksisterer noen motforestillinger til å at nye løyper i fremtiden gjennomfores i trad med forslag til ny
§4a nar regelendringen trer i kraft.

Vedrorende klageadgang ou innsigelsesmyndighet ihht. plan-ou bygningslovens §1-9 ou §5-4 kan
oppfattes å være svært omfattende. Nesseby kommune onsker at det presiseres mer i detalj rundt
Fylkesmannens anledning til overprøving av kommunale skjønnsmessige vurderinger i klagesaker.

Nesseby kommune er positive til forslaget om endringer som foreslås vedrørende kommunes rett til
selv å bestemnk bruken av loypene, og er enige i refleksjonene som gjøres i forslaget. Videre er
kommunen positiv til forslaget om å viderefore regelen om tillatelse til å raste inntil 300 meter fra
loypene. Etter Nesseby kommunes oppfatning burde denne sonen utvides utover de 300 meter som i
dag er tillatt.

Nesseby kommune har kostnader til drift og vedlikehold av kommunale seooterloyper, og foreslår at
kommunene i lovverket gis adgang til å ta brukerbetaling for å dekke deler av disse kostnadene



Saksprotokol1i Ovdagoddi/Formannskapet - 11.09.2014
Behandling:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1 Nesseby kommunc har pr. daes dato med hjemmel i eksisterende lovverk og forskrifter etablerte
åpne snoscooterloyper. I lopet av de siste årene har Nesseby kommune gjennomfort en lane og
krevende prosess der alle interessegrupper er hort, og lovmessige hensyn er godt ivaretatt.
Det reviderte loypenenet er godkjent av Nesseby kommunestyre, og ligger i dag til godkjenning hos
Fylkesmannen i Finnmark. Nesseby kommune er av den oppfatning at allerede etablert loypenett ikke
skal gjøres til gjenstand for ny behandling ihht. nytt lovforslag §4a, 3.1edd(opprettelse gjennom
arealplanlegging). Således synes det unødvendig å etablere overgangsbestemmelser som foreslås til
lovendringen.
Nesseby kommune anbefaler at det ikke pålegges den enkelte kommune å planlegge sine etablerte
loypenett på nytt, med den bruk a‘ kommunale ressurser et slikt arbeid vil påkreve for de respektive
kommuner.
Departementet bor kunne tillate at allerede etablerte loyper opprettholdes og avtegnes i
kommuneplanens arealdel ved rullering av denne. Nesseby kommune presiserer at det ikke
eksisterer noen motforestillinger til å at nye løyper i fremtiden gjennomføres i tråd med forslag til ny
§4a når regelendringen trer i kraft.

2 Vedrorende klageadgang og innsigelsesmyndighet ihht. plan-og byeningslovens §1-9 og §5-4 kan
oppfattes å være svært omfattende. Nesseby kommune ønsker at det presiseres mer i detah rundt
Fylkesmannens anledning til overproving av kommunale skjønnsmessige vurderinger i klagesaker.

3 Nesseby kommune er positive til forslaget om endringer som foreslås vedrørende kommunes rett til
selv å bestemme bruken av loypene, og er enige i refleksjonene som gjøres i forslaget. Videre er
kommunen positiv til forslaget om å videreføre regelen om tillatelse til å raste inntil 300 meter fra
loypene. Etter Nesseby kommunes oppfatning burde denne sonen utvides utover de 300 meter som i
dag er tillatt.

4. Nesseby kommune har kostnader til drift og vedlikehold av kommunale seooterloyper, oe foreslår at
kommunene i lovverket gis adgang til å ta brukerbetaling for å dekke deler av disse kostnadene

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.09.2014
Behandling:

Forslag fra Kari Moan:

Siste setning i pkt 3 strykes.

Voterine:

Pkt. 1 enstemmig vedtatt.


