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Rammer for arbeidet med ny revisjon av skuterløypene i Tana kommune 

etter motorferdselsforskriftens § 4a. 

Saksprotokoll saksnr. 26/2016 i Hovedutvalg for utmark og næring - 13.04.2016  

Behandling 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Tana kommune igangsetter en revisjon av gjeldende forskrift om skuterløyper i henhold til 

motorferdselsforskriftens § 4a. Det settes følgende rammer for arbeidet:  

 

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av 

skuterløypene i kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og 

kjørefart. Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende skuterløypenett, ikke nye 

løyper. Det åpnes ikke for vurdering av helt nye trasèer, kun mindre endringer på 

eksisterende løyper.  

 Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett. Dersom prosessen 

for enkelte løyper ikke ferdigstilles sammen med de øvrige vil disse bli tatt ut og 

vurdert gjennom en separat prosess.  

 Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger:  

o 300 meters regelen om rasting videreføres i hele løypenettet 

o Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen 

o Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet.  

 Det fastsettes følgende tidsplan for arbeidet i 2016: 

- Varsle oppstart av arbeidet (april 2016) 

- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (april-august 2016) 

- Utarbeide høringsforslag (april- august 2016) 

- Høring og offentlig ettersyn (september- oktober 2016) 

- Behandling i politiske utvalg:  

o Hovedutvalg for utmark og næring: 30.11.2016 

o Kommunestyret: 15.12.2016.  

 

2. Gjeldende forskrift for skuterløyper (FOR-2015-03-26-298) i Tana kommune trådte i kraft 

den 26.03.2015. Samme år ble motorferdselsloven og –forskriften revidert med krav om ny 

godkjenning av eksisterende løypenett og nye utredningskrav. Tana kommune vil med dette 



beklage på det sterkeste at man er pålagt en re-godkjenning av eksisterende løypenett som 

medfører betydelig merarbeid både for den kommunale organisasjonen og berørte parter.  

 

 

Fred Johnsen (SP) fremmet utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes til neste møte.  

 

 

Harvik Hansen (Árja) fremmet følgende endringsforslag:  

 

Endring av første kulepunkt under punkt 1: 

 

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 

kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 

Forskriftsrevisjonen omfatter eksisterende skuterløypenett. Det åpnes også for vurdering 

av helt nye trasèer og endringer på eksisterende løyper.  

 

Hartvik Hansen trakk endringsforslaget. 

 

 

Jill Anne Aslaksen (AP) fremmet følgende endringsforslag:  

 

Endring av første kulepunkt under punkt 1: 

  

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 

kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 

  

 

Votering 

Utsettelsesforslag fra SP: Falt med 2 mot 5 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslag fra AP: Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak 

1. Tana kommune igangsetter en revisjon av gjeldende forskrift om skuterløyper i henhold til 

motorferdselsforskriftens § 4a. Det settes følgende rammer for arbeidet:  

 

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av 

skuterløypene i kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og 

kjørefart.  

 Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett. Dersom prosessen 

for enkelte løyper ikke ferdigstilles sammen med de øvrige vil disse bli tatt ut og 

vurdert gjennom en separat prosess.  

 Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger:  

o 300 meters regelen om rasting videreføres i hele løypenettet 

o Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen 

o Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet.  

 Det fastsettes følgende tidsplan for arbeidet i 2016: 



- Varsle oppstart av arbeidet (april 2016) 

- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (april-august 2016) 

- Utarbeide høringsforslag (april- august 2016) 

- Høring og offentlig ettersyn (september- oktober 2016) 

- Behandling i politiske utvalg:  

o Hovedutvalg for utmark og næring: 30.11.2016 

o Kommunestyret: 15.12.2016.  

 

2. Gjeldende forskrift for skuterløyper (FOR-2015-03-26-298) i Tana kommune trådte i kraft 

den 26.03.2015. Samme år ble motorferdselsloven og –forskriften revidert med krav om ny 

godkjenning av eksisterende løypenett og nye utredningskrav. Tana kommune vil med dette 

beklage på det sterkeste at man er pålagt en re-godkjenning av eksisterende løypenett som 

medfører betydelig merarbeid både for den kommunale organisasjonen og berørte parter.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Tana kommune igangsetter en revisjon av gjeldende forskrift om skuterløyper i henhold til  

motorferdselsforskriftens § 4a. Det settes følgende rammer for arbeidet:  

 

 Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 

kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 

Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende skuterløypenett, ikke nye løyper. Det 

åpnes ikke for vurdering av helt nye trasèer, kun mindre endringer på eksisterende 

løyper.  

 Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett. Dersom prosessen for 

enkelte løyper ikke ferdigstilles sammen med de øvrige vil disse bli tatt ut og vurdert 

gjennom en separat prosess.  

 Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger:  

o 300 meters regelen om rasting videreføres i hele løypenettet 

o Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen 

o Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet.  

 Det fastsettes følgende tidsplan for arbeidet i 2016: 

- Varsle oppstart av arbeidet (april 2016) 

- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (april-august 2016) 

- Utarbeide høringsforslag (april- august 2016) 

- Høring og offentlig ettersyn (september- oktober 2016) 

- Behandling i politiske utvalg:  

o Hovedutvalg for utmark og næring: 30.11.2016 

o Kommunestyret: 15.12.2016.  

 

2. Gjeldende forskrift for skuterløyper (FOR-2015-03-26-298) i Tana kommune trådte i kraft 

den 26.03.2015. Samme år ble motorferdselsloven og –forskriften revidert med krav om ny 

godkjenning av eksisterende løypenett og nye utredningskrav. Tana kommune vil med dette 

beklage på det sterkeste at man er pålagt en re-godkjenning av eksisterende løypenett som 

medfører betydelig merarbeid både for den kommunale organisasjonen og berørte parter.  

 

 

 



 

Saksopplysninger 

Tana kommune gjennomførte i perioden 2013-15 en revisjon av den lokale forskriften om 

skuterløyper (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-03-26-298?q=tana).  

Etter at den nye lokale forskriften forelå ble det imidlertid foretatt endringer i det nasjonale 

regelverket for motorferdsel (motorferdselsloven og den nasjonale motorferdselsforskriften). 

Disse endringene innebærer at det eksisterende løypenettet i Tana må tas opp til ny revisjon og 

fastsettes på nytt i sin helhet innen den 19. juni 2021. Det er krav om at det skal fastsettes 

bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles videre krav 

til kommunene om merking av og informasjon om løypene, men kommunene gis også anledning 

til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.  

 

Både i motorferdselsloven (§4a) og den nasjonale motorferdselsforskriften (§ 4a) er det fastsatt 

at det i utredningsarbeidet skal tas hensyn til reindrift, støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, landskap, kultuminner og sikkerhet 

(http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-

snoskuterloyper/). Skuterløyper kan ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder, 

krever grunneiertillatelse og skal ikke kreve terrenginngrep.  

 

I forhold til friluftsliv er det krav om at det foretas en kartlegging og verdsetting av 

friluftsområdet ihht. Miljødirektoratets håndbok M-98-2013. Dette arbeidet er ikke gjort for 

Tana kommune tidligere og må ferdigstilles innen skuterforskriften(e) sendes på høring.  

 

Løypene skal fastsettes i eget kart og framstilles i kommuneplanens areadel. Bestemmelsene for 

bruken av løypene fastsettes i forskrift etter kravene i forvaltningslovens kap. VII.  I tillegg 

stilles det prosesskrav ut over dette til både høring og kunngjøring av vedtak. Løypene skal 

fastsettes ved vedtak i kommunestyret og kan påklages til Fylkesmannen. Prosessen forutsetter 

medvirkning, samarbeid og samråd med alle berørte myndigheter, grunneiere, parter og 

interessenter i lokalsamfunnet og ellers.  

 

Det gjøres oppmerksom på at forskriften kun omfatter løypenettet i det som defineres som 

utmark. Skuterløyper i bebygde områder i Tanabru må utredes etter annet lovverk.  

 

Bestemmelser om brukerbetaling og rasting utenfor løypa er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Krav til betaling og begrensning av brukergrupper 

Kommunene kan gi bestemmelser både om brukt til bestemte formål eller grupper (f.eks 

reiselivsturer), eller bestemmelser om brukerbetaling. En forutsetning er at bestemmelsene ikke 

strider mot andre rettsregler, for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-avtalen. 

Dette innebærer bla. at det ikke vil være anledning til å innføre betaling kun for utvalgte 

grupper, for eksempel kun for utenbygdsboende. Dersom brukerbetaling innføres vil denne 

måtte gjelde for alle brukere av løypene.  

 

Rasting utenfor løypa 

I henhold til det nye regelverket er det i utgangspunktet forbudt å kjøre utenfor løypene. 

Nødvendig stopp og rasting må skje så nærme løypa som mulig, men kommunene kan fastsette 

bestemmelser for hvor langt fra løypa det eventuelt er tillatt å kjøre for å raste. Det er bare 

kjøring i rett linje fra løypa som er tillatt. I åpne løyper i Nord-Troms og Finnmark har det vært 

akseptert sone for rasting på inntil 300 meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagte vann. 

Departementet har åpnet for at denne praksisen kan videreføres dersom den enkelte kommune 

ønsker det. Kommunene i Finnmark kan også i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-03-26-298?q=tana
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/


islagte vann for å raste. Det skal i forskriften fastsettes på hvilke vann rasting og kjøring på 

islagte vann kan tillates. Fri kjøring på vann tillates ikke.  

 

Vurdering 

Formålet med forskriftsrevisjonen 

Tidligere revisjoner av lokal forskrift av skuterløyper har vært både tids- og arbeidskrevende.  

I og med at en omfattende revisjon ble foretatt så sent som i 2015, mener rådmannen at den nye 

prosessen som kommunen nå pålegges må bygge på tidligere arbeid og utføres så effektivt som 

mulig. Et viktig prinsipp da er at man i løpet av de nærmeste årene kun prioriterer å få 

eksisterende løypenett fastsatt innenfor de nye kravene.  

 

Brukerbetaling 

Når det gjelder brukerbetaling må HUN ta stilling til om kommunen skal utrede dette nærmere 

for iverksetting fra 2017. De kommunene som har innført brukerbetaling så langt (bla. Hemnes) 

har vedtatt at det må kjøpes en kjøretillatelse («lisens») for å bruke skuterløypene. Prisen på 

kjøretillatelsen fastsettes årlig i kommunens gebyrregulativ. Kjøretillatelsen kan selges på lokale 

utsalgssteder og/eller via en elektronisk løsning.  

 

Forslag til arbeidsprosess og tidsplan 

Forskriftsrevisjonen prioriteres gjennomført snarest mulig og i løpet av 2016.  

Forslag til tidsplan for forskriftsarbeidet framgår av tabellen nedenfor.  

 

 

 

Aktivitet 

 Forskriftsarbeid- 2016 

April Mai  Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Fastsette rammer for 

forskriftsarbeidet i HUN 

         

Forhåndsvarsle (kunngjøring i 

lokal media, oppstartsbrev) 

         

Prosess- kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder 

         

Utarbeide høringsforslag: 

*Oppfølgingsmøte med BA
1
 

*Utarbeide høringsdokument 

         

Høringsforslag behandles i 

HUN (07.09.2016) 

         

Høring og offentlig ettersyn 

(uke 37-43) 

         

Bearbeiding av 

høringsinnspill 

      

 

   

Behandling i HUN 

(30.11.2016) og 

kommunestyret (15.12.2016) 

         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 BA= Bygg- og anleggsavdelingen. 



Kunngjøring av vedtak       

 

   

 

 

 

 

HUN må ta stilling til om man ønsker en samlet forskrift for hele løypenettet, slik som i dag 

eller en forskrift per åpen løype. Løypenettet må uansett vurderes samlet for hele kommunen før 

fastsettelse, men senere revisjoner kan bli enklere dersom det fastsettes en forskrift per løype. På 

den andre siden kan en slik løsning medføre uoversiktelighet for brukerne. Rådmannen foreslår i 

sitt vedtaksforslag at det kun utarbeides en samlet forskrift.  

 

Det forventes at revisjonen knyttet til enkelte av løypene vil kunne medføre forsinkelser. 

Dersom arbeidet for enkeltløyper ikke ferdigstilles sammen med det øvrige løypenettet vil disse 

måtte tas ut og gjennomføres i en egen prosess senere. Gjeldende traséer være gyldige helt til år 

2021 slik at dette ikke vil ha få praktiske konsekvenser utover at det blir en ekstra prosess.  

 

 

 

 


