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Møtedato

Vedtak av Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på
islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark
Vedlegg til saken:
1 Gjennomgang av høringsuttalelser
2 Forskrift
3 Høringsdokument

Sakens bakgrunn
Det er en etablert og tolerert praksis at det kan rastes inntil 300 meter fra
merkestikkene langs snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark. Etter en
lovendring i 2015 fikk kommunene i Nord-Troms og Finnmark hjemmel til å åpne
for rasting på hele utstrekningen av islagte vann som skuterløypene krysser.
Kommunestyret i Porsanger har vedtatt at det skal tilrettelegges for rasting på
islagte vann som krysses av snøskuterløype. Forslag til forskrift var på høring i
perioden 25.1.2018 – 8.3.2018 etter vedtak i Formannskapet 22.1.2018.
Forslag til forskrift med utredninger ble sendt på høring til berørte myndigheter,
rettighetshavere og interesseorganisasjoner. Forslag til forskrift med utredninger
ble lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor og nettside. Forslaget
ble også kunngjort i en lokalavis.
Høringsdokumentet utreder virkninger og konsekvenser av åpning for rasting på
islagte vann iht. til lovkrav. I dokumentet foreslås det bestemmelser som bør
gjelde. Det er i dag tillatt å raste på vann som i sin helhet ligger innenfor 300meter fra fastsatt løype. Det er kun vann som har areal utenfor «300metersgrensen» som er utredet i dokumentet.
I løpet av høringsperioden kom det inn 19 høringsinnspill fra rettighetshavere,
privatpersoner og offentlige myndigheter.
Forskriften skal nå vedtas av Formannskapet etter delegasjon gitt av
Kommunestyret 15.2.2018. Det skal fremgå av vedtaket hvordan innkomne
uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøskuterløyper med bestemmelser har
vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunens vedtak om å
fastsette bestemmelser for rasting på islagte vann kan påklages av en angitt
gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter.

Rådmannen har gjort vurderinger og avveininger iht. §4a i Motorferdselsforskriften
opp mot støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap,
reindriftshensyn, verneområder, kulturminner og kulturmiljø samt sikkerhet for de
som kjører og andre. Det er også gjort overordnede vurderinger opp mot samlet
belastning for naturmangfold, reindriftshensyn, friluftslivsområder og
sikkerhetshensyn.
Vurdering
Det er gjort en rekke endringer i bestemmelsene etter høringen. Nærmere omtale
av høringsinnspill og hvordan disse er vurdert og hensyntatt finnes i vedlagt
sammenstilling av høringsinnspill. I dokumentet er det også gjort supplerende
vurderinger av samlet belastning for reindrift og naturmangfold. Under følger en
oversikt over hvilke endringer som er gjort i etterkant av høringen.
Følgende utredede vann er ikke med i forskriften:

Gákkajávri
Øvrevann
Seakkuljavri
Stuorra
Russojávri
Sangojávri

Bestemmelse
endret etter
høring?
Nei
Nei
Ja
Ja

Begrunnelse

Ja

Konfliktpotensiale

Sikkerhet
Sikkerhet
Reindrift
Reindrift og Forsvaret

Følgende vann anbefales åpnet, med spesielle bestemmelser for å ivareta
naturmangfold og støy mot boligbebyggelse

Skáiddejávri

Bestemmelse
endret etter
høring?
Ja

Suolojávri

Ja

Vuolitjávri/N
edrevann

Nei

Bestemmelse

Begrunne
lse

Kun østre del av vannet
åpnes for rasting
Kun rasting etter
forskriften fram til 15.
april
Nedsatt fartsgrense ved
rasting til 40 km/t.

Naturman
gfold
Naturman
gfold
Støy mot
boligbebyg
gelse

Følgende vann anbefales åpnet for rasting, med bestemmelser om begrensning av
ferdsel i enkelte områder av hensyn til sikkerhet
Vann
Leaktojávri
Gorbovuonjávri
Coalbmejávri
Vuolitjávri/Nedrevann
Nordre Stabbursdalsvannet
Stabbursdalsvannet

Type naturfare
råk ved innos/utos
råk ved innos/utos
råk ved innos/utos
ved innos/utos, usikker is pga. regulert
vassdrag, snøskred
råk ved innos/utos
råk ved innos/utos

Leavnnjasjávri
Vuolajokluoppal

råk ved innos/utos, snøskredfare
råk ved innos/utos

Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar «Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann
for å raste, Porsanger kommune, Finnmark».
Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med
vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften og
konsekvenser av forskriften er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.

