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Melding om vedtak - Kunngjøring -  2. gangsbehandling - Revidering 
rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 

Du får dette brevet fordi Selbu kommune nå kunngjør vedtak om revidering av rekreasjonsløyper 
for snøscooter. Dette ble vedtatt av kommunestyret i Selbu den 01.03.2021 (sak 3/21). 
Kunngjøringen skjer i tråd med plan- og bygningslovens §12-12 fjerde og femte ledd. Vedlagt 
finner du vedtakene som er gjort i saken. 
 
Alle andre sentrale dokumenter i saken, og kart, er tilgjengelig på Selbu kommunes nettsider, 
www.selbu.kommune.no, under fanen «Politikk», og deretter knappen «Høringer». 
 
 
Merk:  
 
Ved henvendelser må du referere til nummereringen av traseer slik den var i 
saksutredningen, høringen og vedtakene. Til opplysning er det ut fra vedtaket laget nytt 
kart og forskrift med helt ny nummerering av løyper (redaksjonelle endringer). 
 
 
 
Klageadgang og innsynsrett 
 
Klagefrist settes til fredag 23.04.2021.   
 
Etter forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages til kommunen, og klagefristen er 3 
uker fra du mottok dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes, og skal nevne vedtaket 
det klages over. Dersom kommunen avslår klagen, vil den bli behandlet av Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmannen) eller en Settestatsforvalter (et annet fylke). Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til 
eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner 
hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale 
organer. Etter forvaltningslovens § 18 er det innsynsrett i sakens dokumenter. 
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Klager til saken rettes til Selbu kommune, Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, 
eller sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no (merkes med tittel: Klage 
rekreasjonsløyper), alternativt kan du klage via elektronisk skjema på kommunens nettsider. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Erik Marstad Erik Brenna 
Virksomhetsleder Plan, Areal og Teknikk Fagansvarlig miljø 
  
 
 
Vedlegg: 
Særutskrift 2. gangs behandling - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune 
- Med ny lokal forskrift - Januar 2021 
 
 
 
 

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