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§ 261 2020.01286 446

Ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde, Katterjåkk, SMHI 

Arbetsutskottet beslutar således 

att  bevilja SMHI:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde för hela snösäsongen 
med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1 313) jämte § 15 terrängkörningsförordning 
(1978:594) från 2020-11-25 till och med 2021-06-01 enligt kartbilaga 

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 
terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 
1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen eller SMHI:s egen personal 
vid körning i anslutning till utförande av sitt arbete på mätstationen 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i dialog med sökande utreda förutsätt-
ningarna för ett framtida permanent skoterförbud kring SMHI:s mätplats 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ansökan 2020-11-06 från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, om 
införande av tillfälligt snöskoterförbudsområde i Katterjåkk perioden 2020-11-01--2021-06-01. 

SMHI:s mätplats består av ett bostadshus/kontor för observatör samt mätinstrument utplacerade i ett 
område runt huset. I området finns fem stavar för snödjupsmätning, trekantig metallkonstruktion för 
en automatisk väderstation och instrument för strålningsmätning och nederbördsmätning. 

SMHI:s observatör upplever att det förhållandevis ofta kör skotrar inne på mätområdet. Skotrarna 
körs i hög hastighet och det har vid flera tillfällen varit farligt nära att man kört på snöpinnarna. 
Förutom att det finns en skaderisk för skoterföraren så påverkar skotertrafik vid snöpinnarna 
mätningarna av det aktuella snödjupet och senare på våren även avsmältningen.  

SMHI:s förslag är att man använder de naturliga avgränsningarna som finns i området och sätter 
skoterförbud mellan Katterjåkken, Vassijåkken, E1o:an och järnvägen. Givetvis behöver SMHI:s 
personal dispens för att köra fram till stationen.  

Hantering av ärendet 

Föreligger yttrande 2020-11-19 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen 
konstaterar att området är litet till omfattningen med naturliga begränsningar. Inga skoterleder eller 
lokala färdstråk berörs. Inga andra byggnader eller installationer än SMHI:s finns inom ansökt 
område. 

Utifrån ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att det inte föreligger några hinder att 
bevilja ett tillfälligt snöskoterförbud i området och att samråd med externa lokala intressenter inte 
behöver genomföras förutom ordinarie remiss till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Förvaltningen 
anser även att en dialog bör föras med SMHI angående inrättande av ett permanent snöskoterför-
budsområde kring mätstationen i enlighet med nu ansökt område. 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att  med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1 313) jämte § 15 terrängkörningsförordning 

(1978:594) bifalla SMHI:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde för hela 
snösäsongen, från 2020-11-23 till och med 2021-06-01 enligt kartbilaga 

 
att  snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 

terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 
1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen eller SMHI:s egen personal 
vid körning i anslutning till utförande av sitt arbete på mätstationen 

 
att  kommunledningsförvaltningen får uppdrag att i dialog med sökande utreda förutsätt-

ningarna för ett framtida permanent skoterförbud kring SMHI:s mätplats 
 
Föreligger yttrande 2020-11-20 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att länsstyrelsen 
tillstyrker SMHI:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbud. Det är lämpligt om detta beslut är flerårigt 
då problemet torde vara regelbundet återkommande. Det går ingen statlig eller kommunal skoterled 
förbi SMHI:s byggnader, inte heller inom föreslaget område. Allmänna skoterleder bör om de berörs 
av snöskoterförbud hållas öppna. Området bör avgränsas så det inte innefattar järnvägsområdet. 
Personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen och personer som utför uppgifter 
enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen bör uttryckligen undantas från förbudet. 
 
Jan Klein, kommunledningsförvaltningen, föredrar i ärendet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av  Gunnar Selberg (C) 
 
att  kommunledningsförvaltningens förslag bifalls med den ändringen att snöskoterförbudet 

börjar gälla från och med 2020-11-25 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkande 
_______ 




