
Behandling i Hovedutvalg for samfunnsutvikling - 01.10.2020  
Repr. T.H.Stubbe ber om å få vurdert sin habilitet, da han er medlem i Selbu utmarksråd. 
Votering: Hovedutvalget finner T.H.Stubbe habil. Enst. 
 
I tillegg til saksfremlegget med tilhørende vedlegg, blir det lagt fram korrigerte kart for alle 
løypene, til medlemmene i hovedutvalget. Vedleggene skal følge saken når forslaget til revidert 
forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
 
Forslag fra A.R.Rotvold til endring i forskriftens §4, pkt a: 
Løypenettet stenges 5.mai med bakgrunn i nasjonal forskrift.  
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med A.R.Rotvold forslag til endring, vedtas, mot 1 stemme 
(L.Grøtte) 

Vedtak i Hovedutvalg for samfunnsutvikling - 01.10.2020 
1. Med hjemmel i § 4a. i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag av 15.05.1988, legges forslag til 
revidert lokal forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
2. Høringsforslaget består av utkast til revidert lokal forskrift med tilhørende utkast til løypekart 
og bestemmelser.  
 
3. Høringsforslaget omfatter følgende løypetraseer: 
TA01N01, TA01N02, A02E01, A02N01, A04N01, TA04N01, TA04N02, TA04N03, A05E01, 
A05E02, A06E01, A07E01, A07N01, A08N01, TA08N01, TA08N02, A09E01, B08E01, 
TB10N01, TB10N02, TB10N03, B15E01, TB15N01, TB15N02, TB15N04, B18, TB18N01, 
B19, TB19N01, TD03N01, TD06N01, TD06N02, TD06N03, TD06N04, TD06N05, TD06N06, 
TD06N07, TD06N08, TD06N09, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, 
E12, E13, E14 og B17K (forkortelse). Traseene A er vest/sørvest i kommunen, B i sør, D i 
nordvest og E i nordøst, og tilførselsløyper er markert med en innledende bokstav T og ellers 
samme nummerering.  
 
Endring i forskriftens §4, pkt a: 
Løypenettet stenges 5.mai med bakgrunn i nasjonal forskrift.  
 
4. Forslaget sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker som beskrevet i plan 
og bygningsloven § 11-14.  
 
Begrunnelse: Selbu kommune ønsker å revidere og forbedre gjeldende nettverk av 
rekreasjonsløyper for snøscooter, for å fortsatt tilrettelegge for nye brukergrupper i utmarka, 
med snøscooterløyper for rekreasjonskjøring frem til isfiskevann/turhytter m.m. Dette er for 
mange et etterlengtet aktivitetstilbud vinterstid.  


