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Saksgang Møtedato 

Kommunestyret 09.03.2017 
 
 
 

    
 

KLAGE PÅ ETABLERING AV SKUTERLØYPE NR. 9 - KRAV OM 
UTSATT IVERKSETTELSE.  
KLAGER: FYLKESMANNEN I NORDLAND 

 
Rådmannens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling 

 

Saksframlegg: 

Bakgrunn for saken: 

Løype 9 ble utredet i 2015 sammen med det øvrige løypenettet, men den ble utelatt i 

innstillingen fra rådmann sammen med et par andre strekninger bl.a. pga. konfliktpotensialet 

mot reindriften, friluftslivet og grunneiers veto noen steder.  

Ved revisjonen av løypenettet i november 2016 for sesongen 2017 var også løype 9 vurdert 

på nytt uten at den var tatt med i innstillingen fra Rådmann. Kommunestyret gav imidlertid 

rådmann i oppdrag å gjennomføre en dialog med reindriftsdistriktet med sikte på å få til en 

avtale om etablering av løype 9. Det ble oppnådd en avtale om en prøveordning for 

sesongen 2017 som skal evalueres sammen med reindriften i etterkant. 

Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette i sak 3/17 den 02.02.2017 mot 2 stemmer å 

opprette løype 9 fra Tustervatnet til Korgfjellet/ Sørhågen i tillegg til det allerede vedtatte 

løypenettet – en strekning på ca. 28 km. Løypa ble åpnet 24. februar. 

Vedtaket med opplysninger om klagerett ble tilsendt samtlige som hadde gitt innspill til løype 

9 i tidligere høringer samt publisert i lokal avis og på kommunens hjemmeside. Klagefristen 

er 10. mars på bakgrunn av tidspunkt for utsendelse av protokoll til berørte parter. 

Pr. 7. mars er det kommet inn tre klager, men det som utløser behandling nå, er klagen fra 

fylkesmannen i Nordland som ber om utsatt iverksettelse (oppsettende virkning) av sin klage. 

Et slikt krav skal etter forvaltningsloven behandles så raskt som mulig uten ugrunnet 

opphold.  

Saksutredning: 

I denne saken skal det ikke foretas en fullstendig klagebehandling, men kun en avgjørelse 

om kommunestyret mener det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning eller ei. Et 

evt. avslag på oppsettende virkning skal være begrunnet.  

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Bakgrunn
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Saksutredning


2 
 

Dersom kommunestyret vedtar å gi fylkesmannen medhold i klagen om oppsettende 

virkning, vil løype 9 bli stengt umiddelbart. 

Fylkesmannen i Nordland har i sin klage varslet at de ved et evt. avslag fra kommunen vil be 

departementet om å opprette en settefylkesmann for å avgjøre kravet om oppsettende 

virkning umiddelbart. 

Annet: 

Det ligger to klager fra 2016 hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag som settefylkesmann til 

behandling. Dette gjelder løype 7 og 8 (strekningen Leirbotn-Bleikvasslia).  

Vurdering: 

Muligheten til å kreve utsatt iverksettelse etter forvaltningslovens § 42, er først og fremst en 

sikkerhetsventil for å kunne stanse vedtak som har negativ virkning for mange – evt. stor 

negativ virkning for noen få. Det må også tillegges betydning om et vedtak vil få irreversible 

konsekvenser eller ikke. Myndigheten til å kreve utsatt iverksettelse er da også begrenset til 

instanser som har innsigelsesrett etter Plan- og bygningsloven. 

Fylkesmannens klage er primært knyttet til konsekvensene for friluftsliv og reindrift. 

Situasjonen i forhold til reindriften anses som avklart gjennom avtalen med reindriftsdistriktet 

og de lokale løypeforskriftene som sikrer reindriftens interesser ved at de kan be om 

stengning av løypene når som helst av hensyn til reinen. Dette er lokale bestemmelser som 

er fullt ut akseptert av de lokale skuterinteressene, slik at reindriften skal slippe å havne i 

konfliktsituasjoner med brukerne av løypenettet.  

Hensynet til tradisjonelt friluftsliv er ikke på samme måte sikret gjennom bestemmelsene for 

løypenettet, og det bør derfor være disse avveiningene som i hovedsak avgjør om kravet om 

oppsettende virkning imøtekommes for de resterende 5 ukene av sesongen eller ikke.   

Klagen inneholder ingen nye momenter som ikke ble vurdert under kommunestyret sin 

behandling av løypeforslaget den 2. februar 2017. Tiltaket har ingen påviselige irreversible 

konsekvenser. 

Konklusjon: 

Ut fra forhistorien fremmes saken uten innstilling.  

Økonomi: 

Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Hemnes kommune. 

Lovhjemmel: 

Lov om motorferdsel i utmark, Forvaltningsloven 

Hvem som skal involveres/høres: 

Ingen 

Innsyn: 

Åpen sak 

Vilkår: 

Ingen 

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vurdering
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Økonomi
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Innsyn
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vilkår
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Varighet: 

Ingen 

 

Kompetanse til å fatte vedtak: 

Kommunestyret 

Klagerettigheter: 

Fylkesmannen 

Iverksetting av vedtak 

Rådmann 

 

Vedlegg:  

Klage fra fylkesmannen i Nordland – krav om utsatt iverksettelse 

KST-sak 3/17 – Plan for snøskuterløyper – ny behandling løype 9 

 

Ekspedering: 

Saksbehandler 

 

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Varighet
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vedtakskompetanse
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Klagerettigheter
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Iverksetting
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Ekspedering

