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Forord.  

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet er ment å styrke medvirkningen i denne tidlige fasen av planarbeidet og 

bidra til en målrettet og forutsigbar planprosess. Det skal klargjøre formål, premisser, innhold, 

medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet.  

Høringsfristen for innspill er 21.03.2019 
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1 Bakgrunn 
Komite for teknisk, næring, plan og kultur vedtok i møte 13.12.18 (sak 18/01535-1) oppstart 

for revidering av eksisterende løypenett for snøscooter i Vardø kommune.  

Dette kommer som et resultat av endringer i motorferdsellovens § 5 tredje ledd der 

Fylkesmannens hjemmel til opprettelse av scooterløyper oppheves. Dette innebærer at 

kommunene selv er gjeldende myndighet når løypenettet fastsettes. Endringene i loven tredde 

i kraft 19.juni 2015 og har en overgangsbestemmelse på 6 år, noe som medfører at 

eksisterende løyper må behandles etter nytt regelverk innen 19.juni 2021. Utredningen må 

gjennomføres for å sikre at retten til bruk av eksisterende løyper ikke faller bort.  

 

2 Planområde 
Selv om løypenettet som skal utredes i denne planen ligger innenfor Vardøs kommunegrenser 

knytter disse seg til løypenett i andre kommuner. Dette medfører at planområdet i denne 

planen vil være avgrenset til Vardø kommune men med hensyn til mulighet for samspill med 

planer i nabokommuner (Båtsfjord og Vadsø).  

 

3 Sentrale kilder i arbeidet 
Følgende kilder vil være sentrale i denne prosessen videre:  

- Nordatlas (interaktiv kartside)  

- Naturbase (artsmangfold)  

- Perletur (turstier og destinasjoner) 

- Kommuneplanens arealdel (Hytte- og boligområder, hensynssoner) 

- Askeladden (kultur- minner og miljø)  

- Artskart (artsdatabanken)  

- NVE (aktsomhetsområder for snøskred)  

- Milljødirektoratet (M98 og innsynsløsning for sensitive arter)  

- Lokalkunnskap  

- GISLINE (kartverktøy) 

 

 



4 Hjemmelsgrunnlag og formalkrav  

 

4.1 Kommunestyrets myndighet  

Kommunestyret fastsetter bestemmelser om bruk av skuterløyper ved å vedta en lokal 

forskrift med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4a og Motorferdsellovens § 4a. Innholds-, Prosess- og utredningskrav gitt i 

Motorferdselforskriften §4a gjelder for vedtak av løypenett. 

4.2 Begrensinger i adgangen til å fastsette snøscooterløyper og bestemmelser om 

rasting på islagte vann  

Det er angitt en rekke begrensninger i adgangen til å fastsette løyper i lovens § 4a og 

forskriftens § 4a. Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal 

kommunen ta særskilt hensyn til støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet for de som kjører og andre. Løypene skal 

ikke legges i nasjonale villreinområder, verneområder eller foreslåtte verneområder. Løypene 

skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. 

4.3 Grunneier 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren har 

samtykket til det. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige 

grunneiere.  

4.6 Høring 

Forslag til snøskuterløype skal sendes på høring etter reglene for høring av kommuneplan, 

jamfør plan- og bygningsloven § 11-14. Dette 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. Høringsforslaget må inneholde kart som 

på en forståelig og entydig måte viser hvor løypealternativene er foreslått. Utkast til de 

kommunale bestemmelsene om bruken av løypene må ligge ved høringen. 

4.7 Vedtak  

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre. 

Kommunestyret kan overføre myndigheten til et annet folkevalgt organ som kommunestyret 

bestemmer, men kan ikke overføre myndigheten til kommuneadministrasjonen. 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 vurdering av hensyn kommunen plikter å ta, skal også framgå av vedtaket. 



4.8 Kunngjøring 

Kommunen skal kunngjøre vedtak av kart over snøskuterløyper med bestemmelser som 

beskrevet for reguleringsplaner i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. I 

tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39 hvor det blant annet 

kreves at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

4.9 Klage 

Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper, inkludert bestemmelsene om bruk, kan 

påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter. 

Grunneiere og rettighetshavere, som tomtefestere, til eiendommer i løypenes influensområde 

kan klage. Sametinget kan klage, det samme gjelder det enkelte reinbeitedistrikt dersom 

løypene går i eller påvirker områder som brukes av rein. Organisasjoner kan klage dersom 

interessene de skal ivareta blir berørt. Dette gjelder for eksempel frilufts-, naturvern- og 

snøskuterorganisasjoner, grunneier-, bruker- og velforeninger. Nabokommuner og statlige og 

regionale organer kan klage dersom deres interesser blir berørt. Fylkeskommunen og statlige 

organer slik som fylkesmannen, Vegvesenet, med flere kan klage når interesser som de er satt 

til å ivareta, blir berørt. Som utgangspunkt kan slike organer klage over tilsvarende forhold 

som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av 

nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig 

betydning for vedkommende organs saksområder. Støy og andre negative virkninger for 

lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage. Forvaltningslovens regler om klage og 

omgjøring i kapittel VI gjelder. Fylkesmannen, som er klageorgan, kan prøve alle sider av 

saken, jamfør forvaltningsloven § 34. 

5 Planprosess, medvirkning og rammer  
 

5.1 Planprosess  

Krav til prosess for å fastsette snøskuterløyper følger av nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd. 

Det er kravene i forvaltningsloven kapittel VII som gjelder når kommunen skal utarbeide og 

vedta snøskuterløyper med bestemmelser. De grunnleggende kravene i forvaltningsloven om 

utredning, varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring skal være oppfylt. I tillegg angir 

bestemmelsen i nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd prosessregler som går lenger enn 

forvaltningslovens grunnleggende krav: Forslaget til scooterløyper skal sendes på høring som 

beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i 

plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 



5.2 Medvirkning 

Å etablere snøscooterløyper krever medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og 

informasjon. Det er av stor betydning at kommunen tidlig i prosessen tar kontakt med aktuelle 

sektormyndigheter. Det er en forutsetning at berørte interessegrupper som næringsinteresser, 

herunder reindriftsnæringa, beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre 

friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og liknende får 

komme til orde i beslutningsprosessen. Kommunen bør vurdere om det er behov for å ta andre 

grep for å sikre en god og åpen prosess, ut over de prosessuelle kravene som følger av 

forskriften § 4 a. Dette kan for eksempel være oppstartsmøte med de berørte eller møter med 

parter for å drøfte særskilte temaer. 

Informasjon om denne oppstarten er allerede 07.09.2018 sendt til følgende mottakere:  

Reinbeitedistrikt 6  Àslat Niilas Smuk  Rasengveien 2 9840 Varangerbotn 

Forum for natur og 
friluftsliv Finnmark  

Johannes 
Skulstad 

Svanhovd 9925 Svanvik 

Finnmark Natur og Ungdom                                   

Vardø brann- og 
redningskorps 

           postboks 292 9951 VARDØ 

Varanger Kraft AS            Nyborgveien 70 9811 VADSØ 

Statens Vegvesen Region 
Nord 

           Postboks 1403 8002 BODØ 

Finnmark Fylkeskommune            Postboks 701, Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

           Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

FEFO            Postboks 133 9811 VADSØ 

Vardø friluftsforening            Kaigata 17 A 9950 Vardø 

Finnmark Friluftsråd                                  

Norges Jeger- og 
Fiskerforbund 

                                 

Vardø turlag            Postboks 257 9951 VARDØ 

Komagvær jeger og 
fiskeforening 

           Postboks 78 9951 VARDØ 

Hamningberg Bygdelag            Kristian 4 gate 52 9950 VARDØ 

Vardø røde kors                       9950 VARDØ 

Fylkemannen i Finnmark                       9811 VADSØ 

Persfjord Bygdelag                                  

Sametinget                       9730 KARASJOK 

Naturvernforbundet            Tverrelvdalvn. 55 9512 ALTA 

Politimesteren i Øst-
Finnmark 

                                 

Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre 

Geir Østereng Statens hus  9815 VADSØ 

 



Videre er det opprettet løpende dialog med Miljødirektoratet, Reinbeitedistrikt 6, Norsk 

ornitologisk forening, Komagvær jeger og fiskeforening, Sametinget, Båtsfjord kommune, 

Vadsø kommune og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.  

5.3 Nasjonale føringer 

Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet i 

stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, planer, veiledere og rundskriv. 

Kommunedelplaner skal utarbeides ihht plan- og bygningsloven med forskrifter. Denne 

lovens formål er å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale 

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk av vern av ressurser.  

5.4 Regionale føringer 

Fra Finnmark fylkeskommunes regionale planstrategi for Finnmark 2016-2019 heter det:  

«Regional planstrategi skal utrede planbehovet innenfor de satsningsområdene som 

fylkestinget har prioritert de kommende årene. Satsingsområdene for Finnmark 

fylkeskommune er Næring, Opplæring og kompetanse, Kultur, folkehelse -og miljø. 

Samferdsel, Tannhelse og Areal. Arealpolitikken må ivareta flere hensyn. Det er et økt 

press på arealene og naturressursene. Arealutfordringene kan settes inn i en kontekst 

mos bl.a. omfatter friluftsliv, kulturminner, næringsutvikling, havbruk, reindrift og 

veiutbygging. Utbyggingen av vindkraft gir også arealutfordringer. Finnmark 

fylkeskommune har etablert et nært samarbeid med den største grunneieren i 

Finnmark – FeFo. Mange finnmarkinger finner glede i tradisjonen med å bruke 

naturen til rekreasjon, opplevelse, fysisk aktivitet og høsting.»  

Dette legger føringer for hvilke verdier som skal ivaretas når arbeidet med eksisterende 

scooterløyper skal iverksettes.  

 

6 Kunnskapsgrunnlaget 
Følgende tema skal utredes, alene og samlet, for å skape seg en størst mulig mengde med 

informasjon for å kunne se hvordan påvirkning scooterløyper har for de områdene disse ligger 

i.  

 

6.1 Friluftsliv 

1. Kartlegg og verdsett friluftsområdene etter M98-2013 i løypas influensområde. 

2. Det skal lages en støy-buffer (450) i GIS rundt foreslåtte løyper eller rundt 

viktige/svært viktige friluftsområder.  

3. Ligger «viktige eller svært viktige friluftsområder» / «store sammenhengende 

vinterfriluftsområder» innen influenssonen?  



4. Brukerkonflikt: Bør løypen opprettes/videreføres? Hva finnes av øvrige 

friluftsområder i kommunen? Finnes avbøtende tiltak?  

 

Når Vardø kommune skal vurdere friluftsområdene etter miljødirektoratets veileder M98 vil 

det være seg meget hensiktsmessig å bringe inn lokalkunnskap på de forskjellige områdene 

som er aktuelle. KJF er blitt kontaktet og presentert veilederen og skal komme med en 

tilbakemelding etter sitt styremøte på hvordan de forholder seg til dette. De samme premisser 

for Persfjord hytteforening foreligger. Fylkesmannen og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

er kontaktet for å kartlegge statistikk for fredete/vernede områder i kommunen.  

6.2 Reindrift 

Absolutt krav i § 4a at løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

Dette medfører at «Løyper som virker inn på reindriftens særverdiområder og 

minimumsområder vil normalt anses for å være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindriften. Med særverdiområder menes flyttelei, brunstland, kalvingsland, sentrale 

luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. 

Minimumsbeiter er det årsbeitet som begrenser distriktenes reintall. Kommunen skal ta 

hensyn til viktige vinterbeiteområder.» (KLDs merknad til nf. § 4a fjerde ledd).  

6.3 Støy 

Kommunen skal bruke den oppdaterte støyveilederen av 10.01.2018 fra Miljødirektoratet jf. 

merknadene til § 4a fra KLD 

 

Generelle prinsipper:  

- Kjøring over islagte vann kan generere støy som bærer langt.  

- Lyd bærer lengere i åpent terreng enn i tett skog. 

- Lyd bærer langt dersom snøskuterløypen ligger på en eksponert rygg, i en dal med lite 

støyskjermingen oppover, eller hvis det er et dalsøkk mellom løypen og mottaker.  

- Bratte bakker med behov for kraftig gasspådrag kan føre til høye støynivåer – som 

igjen kan føre til økt rekkevidde av støy.  

- Variabel kjøring med svingende hastighet kan gi mye lyd.  

http://www.miljokommune.no/Documents/Motorferdsel/Veileder_st%c3%b8y_sn%c3%b8skuterl%c3%b8yper.pdfhttp:/www.miljokommune.no/Documents/Motorferdsel/Veileder_st%c3%b8y_sn%c3%b8skuterl%c3%b8yper.pdf


Der friluftsområder/bebyggelse ligger utenfor minsteavstand buffersonene trengs ikke 

nærmere vurderinger. Der friluftsområder/bebyggelse ligger innenfor minsteavstandene, må 

det gjøres nærmere vurdering av støy jf. Støyveilederen. I viktige- og svært viktige 

friluftsområder er det i utgangspunktet en forventning om fravær av menneskelig støy. 

Grenseverdi for støyfølsom bebyggelse følger av Retningslinje T-1442/2016 (støy i 

arealplanlegging). Ved beregning av influensområde for støy må det tas hensyn til 

rastegrense i forskriftens bestemmelser (inntil 300m i Finnmark) samt der det åpnes for 

rasting på vann. Influensområde mot friluftsområder med en rastegrense på 300m: 450m + 

300m = 750m 

 

6.4 Naturmangfold 

Kommunen skal utrede virkninger på naturmangfoldet i løypas influensområde – det må her 

tas hensyn til rastegrense (< 300m). Snøskuterferdsel medfører forstyrrelser på viltet i en 

svært sårbar periode, om vinteren og ifm hekking- og yngling. Noen av effektene 

snøskuterkjøring kan ha på vilt og må dermed vises ekstra oppmerksomhet:   

- Flukt, årvåkenhet, unnvikelse, økt hjerterytme – økt energiforbruk + unnvikelse av 

beiter. Redusert kondisjon -> Kan medføre økt dødelighet, spontanabort, redusert evne 

til å ta seg av avkom. Viltet lever på et strengt energibudsjett gjennom vinteren. 

Gjentatte forstyrrelser kan være loddet på vektskåla. 

- Påvirker hekke- og ynglesuksess: eks. Rovfugl kan unnlate å hekke, eller avbryte 

hekking. Mange av disse er svært stedegne – eks. jaktfalkreir i Finnmark beskrevet på 

1850-tallet er fortsatt i bruk, og Grønland er samme hekkeplass brukt av jaktfalk i 

2700år! 

Kommunen skal i tillegg til å kartlegge arter samt observasjoner av disse gjøre vurdering av 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Løypene skal vurderes individuelt og samlet for bedre å forstå 

den totale belastningen disse har.  

 

6.5 Sikkerhet 

Hovedmomenter som gjør seg gjeldende under kategorien om sikkerhet er:  

- Skredfare, løypene bør ikke legges i skredutsatte områder eller bratt terreng (>30 

grader helning) -> se kart fra NGI / NVE Atlas 

- Ved faregrad 4 og 5 kan det gå snøskred der det vanligvis ikke går skred, og skred kan 

gå helt ned i dalbunnen.  

- Is, usikker is kan forekomme på deler av vann og vassdrag, eks. ved inn- og utos, eller 

ved regulering av vassdrag/magasiner 

- Kryssing av vinteråpen vei (Europavei 75 og Riksvei 145).  

- Andre forhold som brattheng, kløfter, vind og vær.  

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 

6.6 Kulturminner og kulturmiljø  

Kommunen plikter å ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø. I Finnmark ligger 

kulturminner ofte i dagen grunnet lav mikrobiologisk aktivitet (lite jordsmonnsdannelse). Det 

forventes ikke at kommunen skal kartlegge disse på ny, men benytte seg av databaser og 

involvere Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Hensynet skal springe ut fra den 

forståelsen som ligger til grunn i kulturminneloven § 1. og § 2. 

 

§ 1.Lovens formål.  

«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 

nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal 

det legges vekt på denne lovs formål.» 

 

§ 2.Kulturminner og kulturmiljøer – definisjoner. 

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med 

kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 

sammenheng. Reglene om kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for 

botaniske, zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier 

til. Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på 

viktige naturverdier knyttet til kulturminnene.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Fremdriftsplan 
 

Måned/ 

Aktivitet 

FEB 

2019 

MAR 

2019 

APR 

2019 

MAI 

2019 

JUN 

2019 

JUL 

2019 

AUG 

2019 

SEP 

2019 

OKT 

2019 

Planprogram 7.         

Annonsert 

planstart 

7.         

Frist for innspill  21.        

Fastsetting av 

planprogram 

  x       

Utarbeidelse av 

plan 

x x x x x     

1. gangs 

behandling 

     x    

Offentlig 

ettersyn 

     x x   

Merknads-

behandling 

      x x  

2.gangs 

behandling 

       x  

Planvedtak         x 

 

Politiske møtedatoer for 2019 er ikke fastsatt når denne framdriftsplanen lages og dermed 

heller ikke fastsatt i planen. Framdriftsplanen forutsetter at utarbeiding av planforslag startes 

før planprogrammet er ferdigbehandlet. Endringer som krever omfattende utredninger vil 

derfor kunne medføre forskyvninger.  

 


