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Høring på etablering av næringsløyper i Lyngen kommune - Gnr/bnr 123/12 
og gnr/bnr 112/17. 

 
Nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015, jamfør § 4a i 
motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
Etter de nye reglene kan kommunestyret selv eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer, fastsette snøskuterløyper på vinterføre, etter en lovbestemt prosess, og i medhold av 
motorferdselloven. 
Etablering av en lukket næringsløype har hjemmel i forskriftens § 4a, fjerde til sjette punktum. 
Det skal fastsettes bestemmelser om bruken av løypene, for eksempel om bruk til bestemte 
formål eller grupper. En slik avgrensning er for eksempel en lukket løype for næringsaktører. 
Slike bestemmelser må imidlertid ikke stride mot andre rettsregler. Rammene for adgang til 
brukerbegrensning følger i all hovedsak av annet regelverk enn motorferdselregelverket, først og 
fremst EØS-avtalen og prinsippet om ikke-diskriminering. Det er den enkelte kommunes ansvar 
å sørge for at den ikke innfører ordninger som bryter med EØS-retten eller annet regelverk. 
Saksopplysninger: 
Pr. dags dato har Lyngen kommune ett lite løypenett til fornøyelseskjøring med snøskuter. Det 
har vært jobbet med å utvide eksisterende løypenett til fornøyelseskjøring som også turoperatører 
kan benytte seg av, men på grunn av kommunens topografi, landskapsvernområde og antallet 
berørte grunneiere stopper denne prosessen av seg selv. 
Noen reiselivsaktører ønsker å utvide turistkonseptet sitt til helårsdrift. Nordlys safari er veldig 
aktuelt i vintersesongen. Ikke alle reiselivsoperatørene har tilgang til det offentlige løypenettet 
uten å måtte transportere turister og snøskutere over lengere distanser, hvilket i seg selv ikke er 
en miljøgevinst.  
I forbindelse med denne utfordringen hadde Lyngen kommune ett åpent møte den 24.10.2016 
med snøskuterløyper/næringsløyper som tema. Det ble gitt frist til å komme med innspill til 
næringsløyper innen 15. november 2016. Det er satt en takhøyde på kun fire næringsløyper i 
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kommunen og reiselivsaktørene er selv ansvarlig for kostnadene ved konsekvensutredningen av 
løypene.  

Det kom inn to forslag til næringsløyper, ett fra Toften Husflid & Ferie AS og ett fra Lenangen 
Brygger. 

Lyngen formannskap vedtok i møte den 01.02.2017, utvalgssak 6/17, at de to foreslåtte 
næringsløypene kan opprettes i Lyngen kommune i forbindelse med reiseliv/nordlyssafari. En 
løype på gnr/bnr 123/12 på Svensby og en løype på eiendom 112/17 på Lenangsøyra.  

Kart med plassering av næringsløypene: 

 

Gjeldene for begge traseene er at de skal konsekvens utredes for så sendes på høring etter plan –
og bygningsloven §§ 11 – 14. Det innebærer at forslaget skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale medier. Fristen 
for å gi uttalelse er minst seks uker. 

Ved etablering av næringsløyper er kommunen pliktig å ta hensyn til: 
- Støy 
- Ras 
- Friluftsliv 
- Naturmangfold 
- Bolig –og hytteområder 
- Landskap  
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- Kulturminner og kulturmiljø 
 

Næringsløyper skal heller ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder og 
næringsløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Næringsløypene 
skal heller ikke kreve terrenginngrep. 
Konsulentfirmaet WSP i Tromsø har etter avtale med næringsaktørene gjort en utredning av KU 
knyttet til næringsløypene og de overnevnte hensynene. 

Utredning av skuterløyper har ikke krav om KU med hjemmel i plan- og bygningsloven, men det 
er lagt føringer for at man skal benytte metoder som er lik en KU.  
Næringsløypenes planinnhold: 
Næringsløype på Svensby. Gnr/Bnr 123/12: 

Løypa etableres som en lukket næringsløype fra startpunkt, ca. 45 meter nord for grunneiers 
bolig frem til den offentlige snøscooterløypa. Den lukka næringsløypa vil være på ca. 2,6 
kilometer og berører ikke andre eiendommer enn gnr/bnr 123/12.  

Kart over forslått næringsløype:  

 

Næringsløypa skal tilknyttes den offentlige snøskuterløypa som er godkjent av Fylkesmannen 
gjennom lokal forskrift om snøskuterløyper, Lyngen kommune, Troms av 9.1.2007. Svensby - 
Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet. 

«Snøskuterløypa går langs Storåsvegen (skogsveg) fra fylkesveg 312 på Svensby til grensen 
mellom eiendommene 123/8 og 123/11 øst for Storåsen. Derfra ca. 100 meter østover langs 
grense veg, videre ca. 400 meter nordover langs myr til eiendommen 123/7, krysser 
Trollvasselva østover, derfra ca. 500 meter nordover langs myr, krysser Trollvasselva over til 
elvas vestside og ender på eiendommen 121/2, i en avstand av ca. 200 meter fra Jægervatnet 
leirskole. Sidegreina starter ved snuplassen på Storåsvegen, ca. 2 km fra fylkesveg 312. Derfra 
går løypa østover til Trollvasselvas utløp fra Trollvatnet». 
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Arealplan: Næringsløypa inngår i ett LNFR – område (Landbruks, natur –og frilufts formål samt 
reindrift), med spesielt hensyn til landbruk, reindrift og friluftsliv. 

 

 

Næringsløype på Lenangsøyra. Gnr/Bnr 112/17: 

Løypa etableres som en lukket næringsløype på eiendom 112/17. Startpunktet er angitt 25 meter 
nord for grunneiers bolig, 42 meter fra nabohus i Nord, 70 meter til nabohus i Sør, og avstand til 
veg er 38 meter. Løypa går til stoppunkt ved lavvo/utkikkspunkt. Den lukka næringsløypa vil 
være på ca. 2,1 kilometer tur/retur. Løypa berører kun gnr/bnr 112/17.  

Kart over forslått næringsløype:  

 

Arealplan: Næringsløypa inngår i ett LNFR – område (Landbruks, natur –og frilufts formål samt 
reindrift), med spesielt hensyn til landbruk. 
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Kommunale bestemmelser for næringsløypene: 

1. Fartsgrenser: Generelle regler om kjørefart for snøskuter i utmark følger av «forskrift 
om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel». Det er 
ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 kilometer i timen med snøskuter i terreng, snøskuter med 
slede må ikke kjøres fortere enn 60 i timen uten passasjer, og 40 kilometer i timen med 
passasjer.  

Som bøtende tiltak i støysone for bolighus og hytter holdes fartsgrensa til 20 km/t i 
starten av løypa. 

2. Kjøretider: Motorferdsel i løypene er ikke tillatt etter 5. mai. Det vil være aktuelt å 
stenge løypene visse tider av året av hensyn til rein og reindrift. Motorferdsel i løypene er 
kun tillatt på snødekt mark.  

3. Sesongens varighet: Primært vil det være høysesong fra januar til slutten av mars, men 
løypene kan være åpen frem til 4. mai på lik linje som det offentlige løypenettet, dersom 
snøforholdene er tilstrekkelig. Uansett føreforhold skal det tas hensyn til reindrifta og 
løypene kan stenges om nødvendig. 

4. Begrensninger av brukergrupper: Næringsløypa er en lukket løype kun beregnet til 
snøskuter/nordlyssafari og er ikke tilgjengelig for allmennheten. Andre reiselivsaktører 
kan derimot benytte seg av næringsløypa etter avtale med grunneier. Dette for å ikke å 
bryte med EØS- avtalen og prinsippet om ikke-diskriminering.  

5. Ansvar: Reiselivsaktørene står selv ansvarlig ved eventuelle uhell, skader ol. i 
forbindelse med bruken av næringsløypa. Merking av løypene er også næringsaktørenes 
ansvar, permanent merking er ikke tillatt. Tiltakshaver skal varsle kommunen når løypa 
skal merkes samt gi beskjed når løypestikken er tatt ned for sesongen. 

6. Næringsløypene skal kartfestes i kommuneplanens arealdel og skal ikke endres på/legges 
om ved f.eks. lite snøforhold ol. 

7. Næringsløypene skal fastsettes som en lokal forskrift. 

 

Konsekvensutredning for begge næringsløypene er lagt til som vedlegg i dette 
høringsbrevet.  
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Med hilsen 
 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
Direkte innvalg: 40028515 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 

Vedlegg 
1 KU for næringsløype på Svensby - Gnr/bnr 123/12 
2 KU for næringsløype på Lenangsøyra - Gnr/bnr 112/17 

 
 

Tilsvarende brev sendt til: 
Jægervatnet-Russelv sankelag v/Hans 
Halvdan Robertsen 

Lattervikveien 87 9064 SVENSBY 

Lyngen bonde og småbrukerlag 
v/Ole-Anton Teigen 

Ullsfjordveien 1135 9064 SVENSBY 

Kjosen-Fastdalen sankelag v/Kristian 
Rognli 

Kjosveien 757 9060 LYNGSEIDET 

Lyngen bondelag v/Bjarne 
Leonhardsen 

Lenangsveien 3037 9068 NORD-LENANGEN 

Lyngen sau og geit v/Renate Hansen Heiskelveien 7 9060 LYNGSEIDET 
Lyngsalpan sankelag v/Andre Nilsen Lyngenfjordveien 684 9060 LYNGSEIDET 
Bygdeutvalget for Oksvik skolekrets 
v/ Tone Iversen 

Postboks 12 9069 LYNGSEIDET 

Furuflaten bygdeutvalg v/Helge 
Søreng 

Grønnvollveien 46 9062 FURUFLATEN 

Jægervatn - Lattervik bygdeutvalg 
v/Anette Mælen 

Lattervikveien 129 9064 SVENSBY 

Lenangsøyra bygdeutvalg v/Jann-
Sigrurd Sivertsen 

Kråkskogen 5 9064 SVENSBY 

Lyngseidet bygdeutvalg v/Bente 
Rognli 

Øvre Jensvollvei 3 9060 LYNGSEIDET 

Nord-Lenangen grendelag v/Karina 
Mikkelsen 

Liveien 19 9068 NORD-LENANGEN 

Rottenvik bygdelag v/Audun Johnsen Sattarveien 44 9060 LYNGSEIDET 
Skinnelv-Koppangen bygdelag 
v/Harry Hansen 

Myhreveien 6 9060 LYNGSEIDET 

Svensby Utviklingslag v/Ole Anton 
Teigen 

Ullsfjordveien 1147 9064 SVENSBY 

Sør-Lenangen bygdeutvalg v/Bengt 
Eriksen 

Lenangsveien 901 9068 NORD-LENANGEN 

Grunneierlaget Furuflaten Nord v/Ulf 
Dahlhaug 

Bekkstrandveien 15 9062 FURUFLATEN 

Grunneierlaget Furuflaten Syd 
v/Stein Are Olsen 

Solvollveien 4 9062 FURUFLATEN 



 
 Side 7 av 7

Jægervatn og omegn grunneierlag 
v/Gunnar Heitmann 

Lattervikveien 225 9064 SVENSBY 

Kjosen-Elvejord grunneierlag v/Paul 
Tore Kaspersen 

Kvitebergveien 87 9060 LYNGSEIDET 

Oksen grunneierlag v/Kurt Osvaldsen Elvebakken 7 9060 LYNGSEIDET 
Rundfjell grunneierlag v/Arve Beck Lyngsalpeveien 888 9060 LYNGSEIDET 
Svensby og omegn grunneierlag 
v/Oddmund Iversen 

Ullsfjordveien 1173 9064 SVENSBY 

Sør-Lenangen grunneierlag v/John 
Kristiansen 

Lenangsveien 877 9064 SVENSBY 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
Troms fylkeskommune v/kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 
Reinbeitedistrikt 33T Ittunjarga Hemmogiedde 9520 KAUTOKEINO 
Sametinget/Samediggi Àvjovàrgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms fylkeskommune v/kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ 
Ishavskysten friluftsråd Boks 742 9258 TROMSØ 
Toften Husflid og Ferie AS Toften 9064 SVENSBY 
Lenangen brygger AS  9064 SVENSBY 

 
 
 
 
 


