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Se mottakertabell  
  

    

Varsel om oppstart av revisjon av forskrift om skuterløyper i Berlevåg kommune 

 
I henhold til Motorferdselsloven § 4a og Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a starter Berlevåg kommune opp revisjon av forskrift om skuterløyper i Berlevåg 
kommune 
 
Hensikten med revisjonen  
Hensikten med revisjonen er å sikre at kommunens skuterløyper er godkjent i henhold til lovverket. 
Løypenettet og bruken av dette skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften og det 
skal tas hensyn til verneområder, støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og ikke minst sikkerhet. 
 
 
Avgrensing av arbeidet 
Berlevåg kommunes Forskrift om snøskuterløyper ble fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. mars 
2005, og har siden ikke vært revidert. 
 
Av hensyn til tidsrammen vil revisjonen avgrenses til å gjelde eksisterende løypenett. Kun mindre 
endringer på løypenettet vil kunne vurderes. 
 
Prosess og medvirkning 
Dette brevet oversendes berørte parter som frivillige organisasjoner og andre brukere av arealene, 
offentlige instanser og andre interessenter. 
 
Videre vil det bli gjennomført støyberegninger, samt et større arbeid med kartlegging og verdsetting 
av friluftsområder. Sistnevnte vil bli gjennomført i samarbeid med brukere av arealene. 
 
På bakgrunn av ovennevnte arbeid vil det bli utarbeidet et høringsforslag som vedtas i Hovedutvalg 
for tekniske tjenester / formannskapet. 
 
Høringsforslaget vil legges ut til høring i seks uker. Deretter samles og vurderes eventuelle innspill før 
det endelige forslaget legges frem til behandling først i HUT og deretter i kommunestyret. 
 
 
 
Med hilsen 
Teknisk drift 
 
 
Kari Celine Kalvik  
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Likelydende brev sendt til: 
Finnmarkseiendommen 
Statens Vegvesen 
Berlevåg Camping & Appartement AS 
Norsk Folkehjelp avd Berlevåg 
Molvik hytteforening v/Stein Rune Solli 
Berlevåg Turn & Idrettsforening 
Tana kommune 
Kongsfjord bygdelag 
Berlevåg Jeger og fiskeforening 
Berlevåg Motell AS 
Båtsfjord kommune 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Reinbeitedistrikt 7—Rákkonjárga 
Kite Berlevåg 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Naturvernforbundet i Finnmark 
Buetjern Hytteforening 
Berlevåg Reiselivsforum 
Kongsfjorddalen Hytteforening 
Kongsfjord Gjestehus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


