
Selbu kommune  
Plan, areal og teknikk 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Gjelbakken 15, 7580 SELBU  73816700 4285.07.00103 
E-post  Telefaks Org.nr 
postmottak@selbu.kommune.no www.selbu.kommune.no   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Deres ref:   Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 
«REF» 2016/318-248/K01/ERIBRE  Dok:11516/2020 09.10.2020 

 

Høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i 
Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020 

I hht. plan- og bygningslovens § 11-14, motorferdselloven, samt forvaltningsloven § 37, 
kunngjøres herved Hovedutvalg for samfunnsutvikling, sak 70/20, vedtak den 01.10.2020 om å 
sende forslag til revidering av rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring ut på offentlig ettersyn og 
høring.  
 
Saksdokumenter kan leses på kommunens nettsider Politikk og informasjon – Politikk – 
Høringer, eller fås ved henvendelse til Selbu kommune. 
 
Noen vedlegg er oppdatert redaksjonelt etter behandling i HUSU i tråd med vedtak, av praktiske 
årsaker og for mindre korreksjoner. Viser til nettsidene for detaljer. 
 
Selbu kommune sender ut forslaget ut på høring og legger det ut til offentlig ettersyn i 6 uker 
som beskrevet i plan og bygningsloven § 11-14.  
 
Høringsfristen settes til den 24. november 2020.  
 
Høringsinnspill merkes «Rekreasjonsløyper snøscooter Selbu» og sendes til 
postmottak@selbu.kommune.no eller alternativt Selbu kommune, Plan, Areal, Teknikk, 
Gjelbakken 15, 7580 Selbu.  
 
 
Spørsmål om høringen kan rettes til Erik Brenna: erik.brenna@selbu.kommune.no, 40408436. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Erik Marstad Erik Brenna 
Virksomhetsleder Plan, Areal og Teknikk Fagansvarlig miljø 
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Vedlegg: 
1. gangs behandling - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med 
ny lokal forskrift - oktober 2020 
Protokoll med vedtak fra HUSU 01.10.2020 
01 2020 Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter Selbu - oppdatert 20201002 
02 Kart hele - oppdatert til høring 20201001 - redusert 
03 Generelle merknader for alle traseene 20200929a 
04 Oversikt konsekvensanalyse og vurdering alle løyper 20200929a 
05 Statistikk 20200928 
06 Kart alle traseer - korrekt ettersendt 20200930 
07 Kartlagte friluftsområder 
08 FM Nordland klagebehandling rekreasjonsløpenett for snøscooter 20200224 
09 2017 Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter Selbu 
10 2017 Konsekvensanalyse løyper 
11 Lierne - VEDTATTE_Retningslinjer for tilknytningsløyper 10.12.18 
12 Naturmangfoldvurderinger 
 
 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur. 


