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Harstad kommune - forslag om skiløype mellom Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune viser til foreliggende initiativ fra Harstad kommune for å etablere
skiløypetrasé mellom Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet. Med henvisning til de foreliggende
tilbakemeldinger, vil teknisk utvalg tilrå at denne saken stilles i bero.
Dokumenter i saken:
Arnfinn Strand m.fl. 20.1.2015 Møte blant berørte grunneier fra Ytre Gåra gnr 52 og Strand gnr 53
Kvæfjordløyper 4.2.2015 13:32 Ny løypetrasé
Kvæfjord kommune 27.1.2015 09:51 forespørsel om skiløype mellom Lysvatnet og grense mot Harstad
Harstad kommune 19.12.2014 Forespørsel om tillatelse til å etablere ei skiløype mellom Lysvatnet og ko
K-sak 45/01 Avtale om drift av løypetrasé
Saksopplysninger
Harstad kommune har 19.12.2014 rettet en forespørsel til berørte grunneiere i Kvæfjord kommune om
tillatelse til å etablere ei skiløype mellom Lysvatnet og kommunegrensa. I henvendelsen vises det til
tidligere dialog med Kvæfjord kommune i 2009 for å se på muligheten til å etablere skiløype mellom
alpinsenteret i Sollia og det etablerte løypenettet på Kvæfjordeidet.
Det er tatt kontakt med grunneierne på Harstadsiden av kommunegrensen, som har vært samstemte i at en
skiløype ikke byr på nevneverdige problemer, mens en helårsløype med for eksempel turvei og
sykkelløype ikke er ønskelig. Harstad kommune har signert avtale med alle grunneiere i Harstad om rett
til å opparbeide en skiløype langs en nærmere angitt trasé mot Kvæfjordeidet.
Det foreligger nå fellesskriv fra de fleste berørte grunneiere i Kvæfjord kommune der konklusjonen er:
”samtlige undertegnede grunneiere vil ikke gi bruksrett til areal for en skiløypetrase. Vi ønsker ikke
ytterligere belastende trafikk i det omtalte området.”
Forut for denne tilbakemeldingen, ba Kvæfjord kommune også Kvæfjordløyper om en vurdering av det
foreliggende forslaget. Det framkommer i tilbakemelding fra Kvæfjordløyper av 4.2.2015:

”Kvæfjordløyper er kjent med initiativet fra Harstad kommune. Lagets hovedmål er å tilrettelegge for
fysisk aktivitet gjennom preparerings av skiløyper for allmennheten og til det beste for folkehelsa (se vår
nettside). Sett i dette perspektiv er vi naturligvis positiv til etablering av nevnte løype og andre løyper
som bidrar i samme retning. Vi er imidlertid kjent med at ikke alle grunneiere er like positivt til
løypenettet i Kvæfjordmarka og sannsynligvis heller ikke til ei ny løype – blant annet er vi bekymret for
at påtrykk med etablering av nevnte løype kan få konsekvenser ved revisjon av tillatelser som allerede er
gitt i vårt eksisterende løypenett. I så fall vil vi ikke anbefale dette. Laget har dessuten vært klar på at vi
ikke har kapasitet til å preparere stort mer enn det vi gjør i dag og en eventuelt ny trasé må prepareres av
andre.”

Som det framgår i overnevnte, forestår Kvæfjordløyper preparering av skiløyper innenfor det opparbeidde
løypenettet på Kvæfjordeidet. Med unntak for mindre justeringer inn mot den nye parkeringsplassen som
ble åpnet ved fylkesvei 83 på Kvæfjordeidet i 2012, bygger dette på avtaler med de berørte grunneiere og
grunneierlag som ble forelagt Kvæfjord kommunestyre under K-sak 45/01 Avtale om drift av løypetrasé.
Det omfangsrike avtaleregimet hadde først varighet ut vintersesongen 2004/2005 og løper deretter med en
gjensidig oppsigelsesfrist på to år. Avtalen legger til grunn at til turløyper om sommeren skal eksisterende
veier og stier i skog og mark brukes som tidligere, uten noen form for opparbeiding.
Kvæfjord kommune bidrar med årlig pengetilskudd 50 000 kr til drift av Kvæfjordløyper over
budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger og finansierer via veibudsjettet sandstrøing og brøyting
fram til parkeringsplassen ved skytterhuset, ut fra siste anbudsrunde i 2013 med årskostnader estimert til
85 000 kr. Det påhviler ellers kommunen ansvar for å se til fjerning av søppelrester etter at skisesongen er
avsluttet.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter isolert sett at et tiltak som presentert av Harstad kommune vil gi lettere
tilgang til løypenettet som er etablert i Kvæfjordmarka, herunder virke avlastende på parkeringsplassen på
Kvæfjordeidet. Dette er imidlertid en sak der det eksisterer minst to meninger og hvor det også er kjent at
et tilsvarende initiativ fra 2009 ble møtt med den samme skepsis som nå målbæres fra grunneierne i
tilbakemeldingen til Harstad kommune.
Til grunn for den eksisterende 2001-avtalen ligger et omfangsrikt arbeid. Administrasjonssjefen vil derfor
tilrå fokus på å videreføre dette avtaleregimet framfor tiltak som kan få et mer konfliktskapende preg. Gitt
dagens budsjettbilde, ser jeg heller ikke grunnlaget for ytterligere kommunalt engasjement på
Kvæfjordeidet utover det nivå som skisseres ovenfor. Med henvisning til foreliggende tilbakemeldinger,
foreslås det derfor at teknisk utvalg tilrår at de videre initiativ for å etablere en ny skiløype mellom
Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet stilles i bero.
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