Møte nr. 7/2019

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 12.11.2019 klokka 11:00 på kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Bente Israelsen

Medlem

Alf Sakshaug

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så snart
som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.
Kvalsund 05.11.2019
Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

19/380

Arkiv: C03

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

09.10.2019

45/19

Utviklingsutvalget

16.10.2019

14/19

Kommunestyret

12.11.2019

REFERATSAK - VILL-UNGDOM 2019

Ordførers innstilling:
Saken refereres organet. Kvalsund kommunestyre tar saken til orientering.

VEDLEGG:
 Rapport Vill-Ungdom 2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Ungdomsfestivalen Vill-Ungdom ble i år arrangert for fjerde år på rad helga 30.august
til 1.september.
Vill-Ungdom ble første gang arrangert i 2016, etter initiativ fra tilflytterkontoret ved
Ulf-Terje Eliassen og daværende ungdomsleder Henrik Vasèli. Dette var også et av de
beskrevne tiltakene i Prosjektplan for tilflytterkontoret.
Festivalen er gratis og rusfri for unge mellom 13 og 22 år. Deltakerne må overnatte i
telt på angitt festivalområde. De siste 3 år har dette vært rundt rådhuset i Kvalsund.
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Deltakerne får både frokost, lunsj og middag under oppholdet. I tillegg er det
kiosktilbud på området. På dagtid er det ulike workshop/korte kurs der bruk og høsting
av naturen er hovedessensen. Men det tilbys også andre workshop i temaer som
ungdom er opptatte av. På kveldstid er det konserter og underholdning på kulturscene.
Den lokale kulturen med bruk og høsting av naturen er hovedtema for festivalen.
Likevel i en kombinasjon av andre typisk urbane aktiviteter som ungdom flest er
opptatte av.
Festivalen er unik i sitt slag, vi kan ikke se at det finnes lignende tilbud noen steder.
Imidlertid har det kommet flere signaler fra personer som ønsker å kopiere Kvalsund
kommunes Vill-Ungdom til andre steder i landet.
Utover de konkrete midlene som settes av fra Kvalsund kommune, brukes en vesentlig
del av menneskelige ressurser i planlegging og gjennomføringsfasen.
Historikk- antall deltakere/kommuner
2016: 47 deltakere – fra 5 ulike kommuner
2017: 81 deltakere – fra 7 ulike kommuner
2018: 106 deltakere – fra 8 ulike kommuner
2019: 99 deltakere – Fra 8 ulike kommuner
Økonomi
Kvalsund kommune har satt av 70 000,- i budsjett hvert år som delfinansiering av
festivalen.
Resterende hentes inn via søknader om støtte/tilskudd fra private og offentlige aktører.
Festivalen har i år beløpt seg til 222 500,Mens i Budsjett tilgjengelig med kommunen og sponsormidler har vært 265 000,Sponsormidler alene har vært på: 195 000,-

SAKSVURDERING:
Vill-Ungdom har utviklet seg fra år til år, både i antall deltakere men også i kvalitet.
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De siste 4 år har festivalen vært avholdt ved Kvalsund rådhus, som har vært en naturlig
lokalisering. Her er et naturlig festivalområde med stor gresslette, nødvendige
fasiliteter som toalett, kjøkken, scene, kantine, hall, dusj etc. Men også god
tilgjengelighet for havfiske, fiske i vann og elv.
Fremtidens festival er noe usikker med tanke på lokasjon. Dette da det skal bygges
oppvekstsenter i området og vil da være lite egnet som festivalområde. Det er naturlig
og viktig for dagens Kvalsundsamfunn at festivalen videreføres inn i ny kommune, og
at festivalen blir bevart og arrangert på noen av områdene som i dag ligger under
Kvalsund kommune.
For å opprettholde et godt tilbud og omdømme, er det viktig at festivalen hele tiden
utvikler seg. Til nå har den klart det med både en god økning i antall deltakere pr år
samt kvalitet på artister/instruktører og workshops. Vill-Ungdom er planlagt og tatt
høyde for så mye som 150 deltakere. Noe som skal være mulig innenfor dagens
budsjett på rundt 250 000,- Dette er også et potensial en bør strekke seg etter.
Det er beregnet at rundt 70 000,- går direkte til lokalt næringsliv som følger av
festivalen.
Det er også en betydelig bolysteffekt for både lokale ungdommer og engasjementet
rundt frivillighetsarbeidet.
Frem til nå har festivalen ligget under budsjettpost til oppvekst og kultur, men det er
tilflytterkontoret/kommunikasjons- og markedsføringskonsulent fra næring, som har
hatt hovedansvaret for gjennomføringen.
Det er naturlig å anta at festivalen blir lagt under ungdomstjenesten i ny kommune, og
ansvaret derfor blir lagt til noen innenfor dette området. Ungdomsleder vil da være den
naturlige personen til å videreføre festivalen og å ha ansvaret for gjennomføringen av
denne i fremtiden sammen med resten av ungdomstjenesten i ny kommune.
Kvalsund kommune har over en periode, til dels grunnet fokuset på folkehelse,
friluftsluv og ungdomsfestivalen bygget opp kompetanse og investert i utstyr tilknyttet
dette. Særlig utstyrssentralen til KK er rimelig god og tilpasset slike arrangement.
Fremtidig arrangement bør være knyttet til dagens Kvalsund kommunes områder.
Særlig fasiliteter og kombinasjonen av nærhet til naturmuligheter bør vektlegges.
Kvasund kommune har flere aktuelle lokasjoner der kommunen fortsatt eier
oppvekstsenter/grensehus, som kan være særlig egnet til slike formål.
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Rådmannens tilråding:

Saken refereres organet. Kvalsund kommunestyre tar saken til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 47/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/975

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

46/19

12.11.2019

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 15.10.2019

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 15.oktober 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
 Møteprotokoll KST 15.10.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 15.oktober 2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 15.oktober 2019 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/849

Arkiv: 004

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

33/18

Formannskapet

16.10.2018

19/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

24.10.2018

57/18

Kommunestyret

01.11.2018

7/18

Ungdomsrådet

28.11.2018

/

Utviklingsutvalget

03.12.2019

47/19

Kommunestyret

12.11.2019

/

Formannskapet

02.12.2019

KVALSUND KOMMUNE 150-ÅRS JUBILEUM

Ordførers innstilling:
Rapport for Kvalsund kommunens 150-års jubileum tas til orientering.

VEDLEGG:
 Rapport 150-års jubileet
 Program for jubileumsuka (3 deler)

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune markerte i 2019 sitt 150års jubileum som selvstendig kommune.
Vedtaket på at en slik feiring skulle finne sted gjorde kommunestyret den 01.11.18.
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Følgende ble vedtatt:

Kvalsund kommune markerer 150-års jubileum i perioden 1.-7.juli 2019.
Det settes av 280 000,- til jubileet. Dette skal dekke:
 Utarbeidelse av et jubileumshefte i forbindelse med og fulldistrubisjon av dette
til alle hustander. Historisk/kulturelt/faktaopplysninger om kommunen og de
ulike stedene.
 7-dagers jubileum med diverse aktiviteter på ulike steder i kommunen
 Annen markering ved inngangen til eller like over nyttår 2019
Det vil ikke bli avholdt noen Stallodager i 2019, årets store kulturelle begivenhet vil bli
rettet mot 150-års jubileet.
Det vil i tillegg søkes om eksterne støtteordninger fra blant annet fylkesmannen
gjennom skjønnsmidler og fylkeskommunen for diverse kulturtilskuddsordninger.
I perioden januar til april ble det avholdt bålseremonier på alle arrangørsteder. Mens
30.juni-6.juli ble selve jubileet avholdt. Jubileumsheftet ble utgitt i løpet av
jubileumsuka.
Følgende steder ble det avholdt jubileumsarrangementet;
30.juni: Kvalsund
1.juli: Stallogargo
2.juli: Revsneshamn
3.juli: Klubukt
4.juli: Neverfjord
5.juli: Kokelv
6.juli: Kvalsund, jubileumsfest

SAKSVURDERING:
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Intensjonen med jubileumsfeiringen synes å være oppfylt. Både prosess og selve
jubileumsuken ble gjennomført i henhold til vedtak og saksfremlegg fra kommunestyret
den 01.11.18.
Tilbakemeldingene fra både deltakere, innbyggere og gjester tyder på at kommunen har
truffet veldig bra med både innhold og gjennomføring.
Det var meget gode besøkstall på alle arrangementene og tilbakemeldingene har vært
svært positive.

Rådmannens tilråding:
Rapport for Kvalsund kommunens 150-års jubileum tas til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 48/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Odd Charles Karlsen

Arkivsaksnr.:

19/968

Arkiv: 611

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

48/19

12.11.2019

Kommunestyret

KJØP AV EIENDOMMER FRA GILLIAN PEDERSENMJAANES

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
1) Brev fra Hegg & CO AS til Gillian Pedersen-Mjaanes
2) Brev fra advokatfirma Nissen, Rønning og Kirkesæther

SAKSOPPLYSNINGER:
Gillian Pedersen-Mjaanes er en stor grunneier i Kvalsund kommune. Hun eier ca. 900
daa.
Kvalsund kommune har engasjert advokatfirma Hegg & Co AS i Alta til å gjennomgå
og kartlegge heftelser, eventuelt andre forhold som er av betydning dersom Kvalsund
kommune ønsker å kjøpe eiendommene som eies av Gillian Pedersen-Mjaanes.
Det er en rekke heftelser og tinglyste forhold på flere av eiendommene.
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Kvalsund kommune har via advokatfirma Hegg & Co AS, gjort en henvendelse til
Gillian Pedersen-Mjaanes den 23. mai 2019 hvor Kvalsund kommune ber om
tilbakemelding på mulig erverv av eiendommene 9/84, 9/85, 9/86, 9/5 og 9/2 inklusiv
fallrettigheter. Kvalsund kommune har tilbud NOK 1.836.610 for disse eiendommene,
under forutsetning av et positivt politisk vedtak (vedlegg 1)
Advokatfirma Hegg & Co AS mottar 21.oktober 2019 svarbrev fra advokatfirma
Nissen, Rønning og Kirkesæther AS, som representerer Gillian Pedersen-Mjaanes
(vedlegg 2).
I brevet tilbyr Gillian Pedersen-Mjaanes Kvalsund kommune å erverve alle
eiendommene for NOK 2.550.000.
Gjelder følgende eiendommer:
-

Gnr. 8, bnr 30
Gnr. 9 bnr 2
Gnr. 9 bnr 3
Gnr. 9 bnr 4
Gnr. 9 bnr 5
Gnr. 9 bnr 5, fnr 2
Gnr. 9 bnr 5, fnr 18
Gnr. 9 bnr 5, fnr 19
Gnr. 9 bnr 18
Gnr. 9 bnr 41
Gnr. 9 bnr 45, fnr 0 (?)
Gnr. 9 bnr 58
Gnr. 9 bnr 66
Gnr. 9 bnr 74
Gnr. 9 bnr 75
Gnr. 9 bnr 77
Gnr. 9 bnr 78
Gnr. 9 bnr 79
Gnr. 9 bnr 80
Gnr. 9 bnr 81
Gnr. 9 bnr 82
Gnr. 9 bnr 84
Gnr. 9 bnr 85
Gnr. 9 bnr 86
Gnr. 9 bnr 87
Gnr. 9 bnr 88

Tilbudet står til 01.12.2019.
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SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune står foran positiv utvikling med tanke på etablering av
næringsvirksomhet. Kvalsund Oppdrettservice AS har kjøpt eiendom 9/118 og skal
sette opp næringsbygg på eiendommen. De ønsker mer areal i forlengelse av eiendom
9/118 i retning mot Handelsneset. Her er Gillian Pedersen-Mjaanes grunneier, og det er
således særdeles viktig å få ervervet denne eiendommen.
Utvikling av Nyggenen boligfelt, trinn 1, har oppstart desember 2019, og nytt
oppvekstsenter på Storjorda planlegges med oppstart 2020. Dette medfører at det vil bli
behov for bedret vanntilførsel. Trollvannet kartlegges av Geonord og Rambøll med
tanke på vannforsyning til disse områdene. Tollvannet og fallrettigheter tilhører
grunneier Gillian Pedersen-Mjaanes.
Kvalsund kommune planlegger tursti/lysløype på nordvestsiden av Kvalsundelva som
ligger på eiendom tilhørende Gillian Pedersen-Mjaanes.
Det er derfor i Kvalsunds interesse at kommunen erverver eiendommene til Gillian
Pedersen-Mjaanes. Dette i den hensikt å kunne imøtekomme ønske om mer areal til
næringsetableringer, sikre vann til det nye boligfeltet, samt at det er nok slokkevann når
nytt oppvekstsenter kommer.
Det må benyttes advokat til oppgjøret og Kvalsund kommune har fått tilbud fra Hegg &
Co AS, NOK 285.000 eks. mva.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune erverver 27 eiendommer fra grunneier Gillian Pedersen-Mjaanes
for NOK 2.550.000. Advokat Hegg & Co AS engasjeres til å gjennomføre oppgjøret
for NOK 285.000 eks. mva.
Kjøpesum inklusiv oppgjør, NOK 2.835.000 belastes disponible fondsmidler.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Enny Camilla Nordvik

Arkivsaksnr.:

17/223

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/17

Formannskapet

09.03.2017

29/17

Kommunestyret

30.03.2017

49/19

Kommunestyret

12.11.2019

RE-GODKJENNING AV SNØSCOOTERLØYPER I
KVALSUND KOMMUNE

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:


Forslag til kommunale forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter



Fylkesmannen - Vurdering Reindrift - forskrift om snøskuterløyper Kvalsund



Fylkesmannens kommentarer til forskrift om snøskuterløyper Kvalsund kommune



Fylkesmannens uttalelse til 2. gangs høring - forslag til forskrift om snøskuterløyper i
Kvalsund kommune



Fylkesmannens uttalelse til forslag til forskrift om snøskuterløyper i Kvalsund
kommune



Høring Ny kommunal forskrift om kjøring i utmark og på islagte vann



Høring Ny kommunal forskrift om kjøring i utmark og på islagte vann 2



Høringsbrev og adresseliste



Høringssvar



Referat folkemøter Kokelv og Kvalsund
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Referat møte med RD 20 og 22



Referat møte med RD 22



Skriv fra Sametinget



Snøscooterløyper Kvalsund-kommune forslag



Snøskuterløyperutredninger 1-19



Uttalelse RD 22



Varsel om klage på saksbehandlingsfeil og uttalelse til varsel om oppstart - kommunal
forskrift for snøskuterløyper i Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:
Den 19. juni 2015 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
endret og ny forskrift ble tilpasset endringene i loven. I følge i motorferdselloven § 4 a
og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 a ble
kommunen pålagt å behandle det eksisterende løypenettet i kommunen etter nytt
lovverk innen 19.juni 2021.
For å gjennomføre dette arbeidet ble det fattet følgende vedtak i kommunestyret
30.mars 2017;
«Kvalsund kommune nedsetter et ad – hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av
rådmannen eller den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke
nødvendige medlemmer fra administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 3
medlemmer fra NFU, og interessegrupper skal involveres i arbeidet med
regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal utarbeide et forslag til
politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer ressursbehov
for dette arbeidet.»
Det ble som følge av dette vedtaket opprettet et ad – hoc utvalg bestående av
representanter fra NFU, brukerinteresser og administrasjonen. Utvalget ble ledet av
rådmannen og startet sitt arbeid mars 2017. Dette utvalget møttes jevnlig i 2017 og
2018. Utvalget hadde om lag 20 arbeidsmøter.
Det er gjennomført flere møter med de berørte reinbeitedistrikt (RD). Det er avholdt tre
separate møter i sakens anledning med reinbeitedistriktene (20, 21 og 22). Det er
forsøkt opprettet kontakt med RD 16, men uten å ha lyktes.
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Ut over dette er det også blitt avholdt folkemøter med utgangspunkt i dagens løypenett
og innspill til arbeidet. I tillegg har det vært gjennomført et særskilt møte med
grunneiere.
Grunneiere har også blitt skriftlig kontaktet med spørsmål om de samtykker til at
løypen går over deres eiendom. Svar foreligger fra de fleste grunneiere om samtykke.
Der hvor dette ikke er oppnådd – er det foreslått mindre endringer på løypetrase.
Det følger av forskriftens § 4 a om forhold som må vurderes i arbeidet med å
regodkjenne skuterløyper. Administrasjonen forfattet en høring, hvor de forhold nevnt i
forskriften er vurdert. I denne høringen ble hver enkelt løype vurdert. Det ble
hensyntatt forhold til støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig – og hytteområder,
landskap, kulturminner og kulturmiljø, og sikkerhet for de som kjører og andre.
Høringsdokumentet med vedlegg ble lagt ut på offentlig høring 12.02.2019 med seks
ukers høringsfrist. Dokumentet ble direkte sendt til ulike lag og foreninger,
fylkesmannen, reindriften og andre relevante parter. I alt ble over 100 adressater
tilskrevet.
Det kom flere høringssvar, men færre enn forventet. Disse ble vurdert og tatt med i det
videre arbeidet. Fylkesmannen i Troms og Finnmark kom med et utfyllende svar hvor
flere momenter ble vurdert. Det ble varslet om at arbeidet ville bli påklaget dersom
ikke de nevnte merknader ble tatt til følge. De merknadene som fylkesmannen hadde
anført ble omgjort/utbedret, og arbeidet sendt ut på 2. gangs høring.
Tilbakemeldingen fra fylkesmannen på 2. gangs høring var at arbeidet med å utrede
skuterløypenes innvirkning på reindriften ikke var tilstrekkelig belyst. De nevnte
punkter ble da forsøkt utbedret, ved å skrive et vedlegg. Dette vedlegget bestod av en
vurdering av skuterløypenes innvirkning på reindriften, og avbøtende tiltak for å sikre
at skuterløypene ikke er til skade eller ulempe for reindriften. Tilbakemeldingen fra
fylkesmannen på dette vedlegget var at hver enkelt skuterløype og dens innvirkning på
reindriften, fortsatt ikke var godt nok utredet. Et nytt vedlegg ble utferdiget medio
oktober og sendt til fylkesmannen. Kvalsund kommune har ikke mottatt tilbakemelding
fra fylkesmannen på det nye vedlegget innen gitt frist, og vurderer det slik at det ikke er
innvendinger til arbeidet.
Det kan anføres at FM har ved tre anledninger varslet klage på det arbeidet utført av
kommunen.

SAKSVURDERING:
Som nevnt tidligere er det kommet inn flere høringssvar i forbindelse med arbeidet.
Disse vil bli drøftet nærmere i saksframlegget.
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Fra Skaidilia Vel og Kvalsund kommunes representant for barn i arealplansaker er det
kommet innspill om at den foreslåtte tilknytningsløypen 10 B, fra hytteområde
parkeringsplass Skaidisletta sør til Luoktabogejavri (Bananvannene), ikke er ønskelig.
Dette fordi det vil kunne komme i konflikt med en mye brukt akebakke, og det vil
kunne føre til mye støy i et hytteområde. På bakgrunn av disse innspillene har Kvalsund
kommune har fjernet løype 10 B fra forslaget.
Tormod Gusland har fremmet et innspill angående rasting på vannet Veivannet. Videre
har han kommet med innspill om å forlenge løype nr. 5 til Porsanger kommune.
Kvalsund kommune er i dialog med Porsanger og Alta kommune om forlengelse av
løypenettet. Dette forslaget vil bli behandlet ved en senere anledning.
Reinbeitedistrikt 22 – Fiettar har kommet med innspill om at løype nr. 5 må gå utenom
skillegjerde. Kvalsund kommune har imøtekommet dette innspillet ved at start på løype
nr. 5 er endret. RD 22 har ved siste innspill også påpekt at flere skuterløyper i deres
område berører kalvings- og vårbeiteområde. Dette mener RD 22 er uheldig og trafikk i
området etter at de har ankommet kommunen forstyrrer sårbar rein. For å sikre at
skuterløypene ikke er til skade og ulempe for reindriften har kommunen foreslått flere
avbøtende tiltak (jf høringsdokument m/vedlegg). Et av tiltakene er å ha en egen
kontaktperson i kommunen som reindriften kan kontakte, dersom det er behov for å
stenge løyper. Videre er det foreslått et årlig evalueringsmøte med RD’ene for å drøfte
aktuelle forhold.
I høringssvaret fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble følgende påpekt:
 Det ble påpekt at friluftskartleggingen ikke var vedlagt høringen. Denne ble lagt
ved 2. gangs høring.
 Fylkesmannen påpekte at det ikke var lagt til et kart som entydig viste
løypenettet. Dette ble utbedret, gjennom kjøp av tjeneste fra Rambøll.
Fylkesmannen hadde ingen innvendinger mot dette kartet.
 Videre var det anmerkning på støykartlegging. Dette ble utbedret til 2. gangs
høring. Det ble vurdert hvor mange hus – og hytter som ville kunne bli
forstyrret, og om den støyen var akseptabel sett i sammenheng med veiledning
om støy og planlegging av snøskuterløyper fra Miljødirektoratet.
 Fylkesmannen kom også med tilbakemelding om at det ikke er tillatt med fri
rasting på vann dersom hele vannet ikke ligger i kommunen. Dette gjaldt to
vann. Disse vannene ble fjernet fra forslaget.
 Fylkesmannen anmerket at det var flere formelle feil med forskriften. Dette ble
utbedret til 2. gangs høring.
 Det kom innspill om at utredningen angående skuterløypenes innvirkning på
reindriften ikke var god nok. Kommunen hadde ikke tydelig nok vist hvilke
konsekvenser skuterløypene ville få for reindriftens særverdiområder.
Reinbeitedistrikt nr. 16 var ikke høringspart. Til 2. gangs høring ble dette
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utbedret. Det ble forfattet to vedlegg etter tilbakemelding fra fylkesmannen.
Skuterløypenes innvirkning på reindriften er derfor tilstrekkelig utredet.
Hjemmelen for kommunen til å fastsette skuterløyper fremkommer av forskriftens § 4a,
og motorferdselloven § 4a. Det følger av forskriftens § 4a flere vilkår som må være
oppfylt for at skuterløypene skal kunne bli regodkjent.
Det første vilkåret er at løypene ikke skal legges i verneområder eller nasjonale
villreinområder. Løypene er ikke foreslått lagt i denne typen områder. Vilkåret er
oppfylt.
Videre må ikke løypene være til «vesentlig skade eller ulempe for reindriften».
Kvalsund kommune har i arbeidet med skuterløypene vært i kontakt med
reindriftsnæringen ved flere anledninger. Dette for å sikre at løypene ikke vil være til
skade eller ulempe for reindriften. Kommunen har også kommet med avbøtende tiltak
for å sikre at reindriften ikke blir skadelidende som følge av skuterløypene. Kommunen
ønsker en tett og god kommunikasjon mellom reindriften og kommunen for å sikre
reindriftsinteressene. Kvalsund kommunes vurdering er at de foreslåtte løypene, med
avbøtende tiltak, ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsnæringen.
Vilkåret ansees oppfylt.
I forskriftens § 4 a, femte ledd fremkommer det at kommunen må ta hensyn til «støy og
andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig
– og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som
kjører og andre.» Dette er ivaretatt igjennom en grundig analyse av hver skuterløype,
og vilkåret ansees oppfylt.
Kommunen har kartlagt og verdsatt friluftsområder, for å kunne vurdere hvilke ulemper
skuterløypene vil kunne få for friluftslivet (jf KST vedtak juni 2019). Videre har
kommunen undersøkt Naturbase, og Sensitive Artsdata fra Miljødirektoratet for å
vurdere de ulempene skuterløypene kan ha på naturmiljøet. Det er også blitt vurdert
hvilke ulempene skuterløypene kan ha på bolig – og hytteområder. I arbeidet med å
vurdere støy og skuterløypene er veilederen fra Miljødirektoratet – Støy og planlegging
av snøskuterløyper blitt anvendt. Databasen Askeladden fra Riksantikvaren er blitt
anvendt for å vurdere skuterløypenes konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.
Det er funnet kulturminner i enkelt av løypene, men de er vurdert til å ikke komme i
konflikt med skuterløypene. Videre er sikkerheten vurdert og funnet tilfredsstillende
med avbøtende tiltak, som omlegging av utsatte pariter av skuterløyper. I forhold til
vurderingen av sikkerheten i de ulike løypene er det først og fremst faren for skred som
er vurdert. For å vurdere faren for skred er det hentet data fra Norges Vassdrags – og
energidirektorat. Vilkåret ansees oppfylt.
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Løypenettet i Kvalsund kommune har eksistert i ca. 35 år uten at det har ført til
nevneverdige konflikter. Av forhold som kan nevnes i den anledning er periodevis
tidligere stenging av skuterløyper, grunnet ankomst av rein i området og reduserte
muligheter for utvidet åpningstid for skuterkjøring. Dette sett sammen med de
vurderingene, og den informasjonen som er kommet frem i arbeidet med å få
regodkjent skuterløypene, er Kvalsund kommunes vurdering at de vilkår som er stilt
etter forskriftenes § 4a er oppfylt.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune har vurdert de momentene som er nevnt i forskriftens § 4a til å
være oppfylt med avbøtende tiltak.
Kvalsund kommunes forslag til ny kommunal forskrift, med kart, for kjøring i utmark
og på islagte vann – Kvalsund kommune vedtas.
Kommunen skal ha en egen kontaktperson tilgjengelig for reinbeitedistriktene (RD) i
aktuell periode hvor reindriften antas å nå kommunen. Det skal også avholdes et årlig
møte med RD’ene for å drøfte erfaringer med skuterløypene.

Gunnar Lillebo
rådmann

