m/jr/7)
Interpellasjon

til kommunestyremøtet

F ra T erje Johansen,
Etablering

7. november
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Dyrøy Ap:

av scooterløype

i Dyrøy

Etter endring i motorferdselloven
scooterløyper
for fornøyelseskjøring,
reiselivssammenheng.

(fra 2015) har kommunene
adgang til å etablere
både til allmenn rekreasjon
og i

Framdrifien i arbeidet med etablering av scooterløyper
i Dyrøy har ikke vært stor.
Kommunestyret
har fattet vedtak om organisering
av arbeidet og mål om å få til
sammenhengende
løype med nabokommunene.
Det har også vært gitt tillatelser til å bruke
scooter for å stikke ut trasé.
I mars 2017 ble følgende enstemmig vedtatt i kommunestyret
(F0 1/ 17):
1. Kommunestyret
ber administrasjonen
ivareta framdrift i arbeidet med å etablere
scooterløyper
parallelt med arbeidet med kommunens
arealplan.
2.

Dyrøy kommune fortsetter dialogen med Sørreisa, Målselv og Lenvik kommuner med
tanke på en løype som kan bindes sammen, og som ender opp i Målselv Fjellandsby.

3.

Kommunestyret
skuterforeningen.

ber PNU følge opp saken i samarbeid

med administrasjonen

og

Med jevne mellomrom har kommunestyret
og andre utval g spurt, og blitt orientert, om hva
administrasjonen
har foretatt seg for å komme i mål med dette arbeidet. Vi opplever at dette er
en sak som skaper stort engasjement hos innbyggerne
og hos næringslivet.
Dyrøy kommune er nå ferdig med arbeidet med arealplan, et arbeid som har beslaglagt store
ressurser i administrasjonen.
Arbeidet med scooterløyper
henger tett sammen med både areal,
plan og næring. Vi antar at arealplanprosessen
vi har bak oss har gitt visse indikasjoner
eller
avklaringer på om de/den foreslåtte løypetraseen/e
kan jobbes videre med, og at vi videre nå
kan få avklart eventuelle konfliktområder
mht. rein, skred, kulturmangfold
m.m.
Det er så vidt vi kjenner til inngått en avtale med scooterforeningen
om å arbeide med
innhenting av grunneiertillatelser.
Har administrasjonen
lagt til rette med oversikt over
grunneiere i de aktuelle områdene.
Spørsmål

til rådmannen:

Dyrøy Arbeiderparti
vedtak:
1.

Hvor står dette arbeidet?

ønsker framdrifi

i saken. På dette grunnlag

fremmes

følgende

forslag til

Kommunestyret
ber administrasjonen
beregne hvor mye tid og ressurser
som
trengs for å gjennomføre
en prosess som resulterer
i etablering
av scooterløype(r)
i Dyrøy, herunder
eventuelle
behov for innleid hjelp (konsulent).
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