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Melding om oppstart- revidering av forskrift for scooterløype i Lyngen 
 
Lyngen kommune melder herved oppstart av forskriftsprosess med siktemål om å vedta to mindre 
tilføyinger til løype 1A som ikke ble inkludert ved forrige forskriftsprosess i 2020/2021.   

Forslaget til endringer berører kun løype 1A i Nord-Lenangen. Øvrige løyper fra Svensby og Lyngseidet 
omfattes ikke av forskriftsrevisjonen.  
 
1) Tilknytning fra løype 1A til p-plass ved Nord-Lenangen kirkegård 

2) Løype over Vaggasvannet frem til tidligere benyttet endested sørøst for Vaggasvannet  
 
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og 
bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av motorferdselforskriften §4a.  
 
Spørsmål om forskriftsarbeidet kan rettes til:  
 
Sweco v/ Knut Arne Grosås  Lyngen kommune v/ utviklingssjef Svein Eriksen  
Tlf. 94 14 43 10 Tlf. 77 70 10 00 
E-post: knutarne.grosas@sweco.no svein.eriksen@lyngen.kommune.no  
 
Fristen for å uttale seg til oppstartvarselet er 05.08.2022 
 
Uttalelser må merkes sak 21/737 og sendes skriftlig på epost eller i brevs form til: 

Lyngen kommune, Strandveien 24 9060 Lyngseidet eller på e-post: post@lyngen.kommune.no 
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Kartutsnittet viser løyper i Nord-Lenangen. Tilføyinger som utredes er angitt med rød linje.   

Se også vedlagt kart med nummererte løyper.   

Figur 1: Løypeforslag som utredes i rødt (1 og 2)
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1. Bakgrunn for revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Lyngen kommune   

Lyngen kommune vedtok den 02.12.2022 ny forskrift om snøskuterløyper hjemlet i motorferdselloven 
§4a. Forskriftsprosessen bygde på kravet om at den gang gjeldende løyper hjemlet i motorferdselloven 
§5 tredje ledd skulle utredes på ny og konverteres til det nye regelverket som har hjemmel i 
motorferdselloven §4a.  

Under den politiske behandlingen som ledet til kommunestyrets vedtak framkom det opplysninger om 
at to essensielle deler av traseen til løype 1A som har vært brukt i mange år ikke var inkludert i 
utredningsgrunnlaget.  

Kommunestyret gjorde vedtak om løypene slik som fremlagt i tråd med saksfremlegget.  
Samtidig ble kommuneadministrasjonen bedt om å utrede de to delene av trase 1A som manglet. 
 
Under den politiske behandlingen fremkom følgende opplysninger.  

- P-plassen ved Nord-Lenangen kirkegård benyttes som p-plass og startpunkt for løypen selv om 
dette ikke framgikk av det den gang gjeldende løypekart (forskrift fra 2007) eller GPS spor fra 
prosessen i 2021.  Lyngen kommunestyre ønsker at tilføying til p-plassen innlemmes i 
løypekartet.  

- Så lenge det har vært løype til Vaggas er løypa sporet og merket til Vaggasvannet hvor 
endepunkt på løypa er på høyde 293 moh. i en slak helning nedenfor en kolle sørøst for 
Vaggasvannet. 

 
2. Rammer for forskriftsrevisjonen 

Rammene for den nye prosessen er tilføying av to konkrete løypedeler som under kommunestyrets 
behandling i møte 02.12.2021 ble betegnet som mangler som skulle vært innlemmet i utredningen 
fra 2021. 
 
1) Tilknytningsløype for startpunkt på parkerings plass ved Nord-Lenangen kirkegård. 
Avstikker fra løypa til p-plass ble ikke GPS-sporet og var heller ikke med i tidligere kart. Da løypen ble 
flyttet lenger fra bebyggelsen under prosessen i 2021 kom ikke avstikker til p-plassen med i 
løypekart. Parkeringsplassen ligger like ved gravlunden på Innereidet. Under den politiske 
behandlingen fremgikk det at p-plassen er benyttet som startsted for snøskuterløypa. Lyngen 
kommune forslår å fastsette en tilføyingsløype til p-plass ved Nord-Lenangen kirkegård i tråd med 
praktisert bruk av p-plassen som et av startpunktene for løypene i Nord-Lenangen.   
 
2) Fastsettelse av løype til Vaggas vannet i tråd med tidligere praksis for tilrettelegging og bruk.  
Snøskuterforeningen har slik det framkom under behandlingen i Lyngen kommunestyre 02.12.2021, 
i alle år hatt merket løype opp Vaggasdalen, forbi Vaggas hytta over vannet og frem til en liten 
høyde 293 moh. sørøst for Vaggasvannet. Vannet har vært brukt til rasting. Endepunkt for løypa har 
vært på høyde 293 moh. sørøst for Vaggasvannet, altså ikke i tråd med vedtaket fra 02.12.2021 som 
i henhold til opplysningene fra politisk behandling har bidratt til å korte ned denne løypa med 3,3 
km.  
Løypekartet for løypene vedtatt i 2007 viser endested lenger nord i dalen, men dette skal ikke være i 
tråd med den praksisen som har vært utøvd i sammenheng med tilretteleggelse av skuterløypa. 
Forskriften fra 2007 med løypebeskrivelse sier følgende:  
Løypa starter fra Raudtindløypa ved Vassdalselva i Nordlenangsbotn, følger vest for Botnelva til 
Nedrevatnet, Øvrevatnet og til endepunkt øst for høyde 293 i botn av dalen. 
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3. Utredningsgrunnlag 
Tilføyinger til løypenettet utredes iht. reglene i nasjonal motorferdselforskrift §4a. 
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket. 

 
Utredningen omfatter i hovedsak følgende tematikk som må avklares for å stadfeste mulighetsrommet 
for fastsettelse av de to nevnte tilføyinger til løype 1A i Nord-Lenangen.  
 

a) Verneområder 
b) Reindrift  
c) Landskap  
d) Kulturminner og kulturmiljø  
e) Friluftsliv  
f) Naturmangfold og samlet belastning 
g) Støy  
h) Bolig og hytteområder 
i) Sikkerheten for de som kjører og andre 

 
  
4. Videre saksgang 

Fristen for å uttale seg til oppstartsvarselet er 05.08.2022. Uttalelsene vurderes og forslag til 
endringer utredes iht. saksbehandlingsreglene og krav til tematikk angitt motorferdselforskriften 
§4a. Lyngen kommune vil innlede en dialog med berørte interessenter og regionale myndigheter. 
Deretter legges forslag til ny forskrift med løypekart frem for vedtak om høring og offentlig ettersyn. 
Høringsperiode er minst 6 uker iht. plan- og bygningsloven §11-14.  
 

 
 
Med hilsen 
Lyngen kommune 
 
 
Svein Eriksen 
utviklingssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Du kan besvare brevet digitalt ved bruk av eDialog. 
 
 

 
Vedlegg: 
Løypekart revisjon 2022 - oppstartvarsel 
 
Mottakere: 
Arva AS Postboks 1410 8002 BODØ 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Balsfjord kommune    
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM 

Kopi til: 
Knut Arne Grosås 

   



Side 5 av 5

Mottakere: 
DNT Troms    
Ishavskystens friluftsråd    
Knut Arne Grosås    
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
Lene Granli    
Lyngen Bonde og Småbrukarlag    
Lyngen JFF    
Lyngen Røde Kors    
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps c/o Daniel Larsen Karnesveien 

212 
9060 LYNGSEIDET 

Lyngsalpan 
landskapsvernområde 

   

Lyngsalpan Scooterforening    
Naturvernforbundet Troms    
Norsk Folkehjelp Postboks 8844 Youngstorget 0028 OSLO 
NVE REGION NORD Capitolgården Kongens gate 52 8514 NARVIK 
Oddmund Iversen    
Oddrun Skjemstad    
post@kafjord.kommune.no    
REINBEITEDISTRIKT 33 
RENDALEN 

Hemmogiedde 9520 KAUTOKEINO 

Riksantikvaren Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 
Samediggi/Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statens Naturoppsyn Troms Postboks 2284 9269 TROMSØ 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

Postboks 700 9815 VADSØ 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 Oteren 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Troms politidistrikt Postboks 6132 9291 TROMSØ 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 


