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Merknader 

 

Ordfører sendte den 01.02.16 følgende epost til de faste medlemmene av formannskapet:  

 

«Har fått inn en søknad fra Lyngen Alpinklubb. Rådmannen har positiv innstilling i saken og 

håper formannskapet har samme innstilling. Hvis det er noen som har innvendinger mot 

rådmannens innstilling så ber jeg om tilbakemelding pr e-post innen torsdag 4. februar kl 12.00. 

Hvis det ikke fremkommer noen betenkeligheter vedrørende rådmannens innstilling anser jeg 

denne som godkjent fra formannskapet.» 

 

Etter fristens utløp torsdag 4. februar kl 12:00 opplyser ordfører at han ikke har mottatt noen 

reaksjoner på e-posten og at dispensasjonen dermed er enstemmig innvilget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lyngseidet 04.02.16. 

 

 

 

 

Dan Håvard Johnsen      Aud Haugen 

Ordfører       utvalgssekretær   
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15/16 Lyngen formannskap 04.02.2016 

 

Søknad om dispensasjon til å kjøre Lyngen Alpinklubbs snøskuter fra 

garasjen ved skytterhuset til alpinbakken på Eidebakken 

Henvisning til lovverk: 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6.  

Lov om naturens mangfold §§ 8-12. 

Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på offentlig veg. 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 04.02.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 og forskrift om forbud mot bruk av snøskuter på offentlig vei, gir 

Lyngen kommune, Lyngen alpinklubb tillatelse til å kjøre alpinklubbens snøskuter fra garasjen 

ved skytterbanen til alpinbakken på Eidebakken. 

Tillatelsen gjelder Lyngen alpinklubb sin snøskuter som brukes i forbindelse med drifta i 

alpinbakken. 

Tillatelsen gjelder for vintersesongene 2016-2019 når anlegget er i drift. 

 

- Dispensasjonen gjelder bare til angitt formål. 

- Søker er ansvarlig for å hente grunneiers tillatelse. 

- Søker plikter å følge § 3 i forskrift om forbud mot bruk av snøskuter på offentlig veg. 

- Vedtaket må bringes med under kjøring. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 og forskrift om forbud mot bruk av snøskuter på offentlig vei, gir 

Lyngen kommune, Lyngen alpinklubb tillatelse til å kjøre alpinklubbens snøskuter fra garasjen 

ved skytterbanen til alpinbakken på Eidebakken. 

Tillatelsen gjelder Lyngen alpinklubb sin snøskuter som brukes i forbindelse med drifta i 

alpinbakken. 

Tillatelsen gjelder for vintersesongene 2016-2019 når anlegget er i drift. 

 

- Dispensasjonen gjelder bare til angitt formål. 

- Søker er ansvarlig for å hente grunneiers tillatelse. 

- Søker plikter å følge § 3 i forskrift om forbud mot bruk av snøskuter på offentlig veg. 

- Vedtaket må bringes med under kjøring. 

 

 

 

 

 

 

Kart over trase 



 
 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen Alpinklubb v/Bente Rognli har søkt om dispensasjon til å kjøre alpinklubbens snøskuter 

fra garasjen ved skytterbanen til alpinbakken på Eidebakken. Skuteren står parkert i garasjen når 

det ikke driftes i alpinanlegget. Snøskuteren blir brukt av sikkerhetsmessige årsaker som frakt av 

eventuelle skadede personer, vedlikehold og drift av skitrekket mv. 

 

Det er søkt om dispensasjon for vintersesongene 2016-2019 når alpinanlegget er i drift. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Bruk av snøskuter i alpinanlegget er viktig og en nødvendighet med tanke på sikkerhet og 

generell drift av alpinanlegget.  

 

Det er mye ferdsel i området, skole, idrettshall, kirkegård m. m og dermed lite sannsynlig at 

arter som er spesielt folkesky finnes her. Det er heller ikke slike registreringer i artsdatabanken 

sine kart. I forhold til sakens omfang så er kravet til kunnskapsgrunnlaget godt ivaretatt og det er 

lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Naturmangfoldsloven 

§§ 8-12 er lite aktuell i forhold til sakens omfang. 

 

I forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på offentlig veg, § 1 står 

følgende: Det er forbudt å bruke beltemotorsykkel (snøskuter) på offentlig veg. Traseen/løypa 

som blir brukt krysser FV 91, men i forskriften § 3 står det: Forbud mot kjøring på offentlig veg 

etter § 1 gjelder ikke ved kryssing av offentlig veg på kortest mulig strekning, og heller ikke når 

kjøring på offentlig veg er nødvendig på grunn av terrengforhold. Før innkjøring på offentlig 

veg skal føreren stanse beltemotorsykkelen. Føreren har vikeplikt for trafikanter som befinner 



seg på den offentlige vegen. Det korte vegstrekket mellom garasjen og fylkesveg 91 er også 

offentlig vei. Ved kjøring på dette strekket, kjøres det ved siden av vegen (brøytekant). 

 

Transportetappen fra fylkesveg og alpinbakken er å regne som utmark og dispensasjonen er 

vurdert etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Rådmannen vurderer at saken er kurant og anbefaler at den innvilges som omsøkt. 

 

 


