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Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i 
Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift 

Etter plan- og bygningslovens § 11-14 og § 12-14, motorferdselloven, samt forvaltningsloven 
§ 37, kunngjøres herved Hovedutvalg for samfunnsutvikling, sak 61/21, vedtak den 
02.09.2021 om å sende forslag til mindre endring av lokal forskrift om rekreasjonsløyper for 
snøscooterkjøring ut på offentlig ettersyn og begrenset høring.  
 
Kun de mest sentrale høringsinstansene mottar høringen i brevs form, men det legges ut til 
offentlig ettersyn, med mulighet for innspill fra alle berørte parter. Begrenset høring har noe 
kortere svarfrist enn ordinær høring. 
 
Saksdokumenter kan leses på kommunens nettsider Politikk og informasjon – Politikk – 
Høringer, eller fås ved henvendelse til Selbu kommune. 
 
I tillegg til saksframlegg og vedtak fra 1. gangs behandling, er det med høringen også vedlagt 
kart som viser de traseene som får spesielle vilkår. Det er krav om at kart følger med 
forskriften. 
 
Selbu kommune sender ut forslaget ut på begrenset høring og legger det ut til offentlig 
ettersyn i 4 uker som beskrevet i plan og bygningsloven § 11-14 og § 12-14.  
 
Høringsfristen settes til den 15. oktober 2021.  
 
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. 
 

postmottak@selbu.kommune.no
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Bakgrunn for endringene 
 
Det foreligger et ønske om noen presiseringer og endringer i lokal forskrift. Endringene 
gjelder forskriften som ble vedtatt av kommunestyret den 01.03.2021 («2. gangs behandling - 
Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift - 
Gjennomgang høringsuttalelser - Januar 2021»), selv om klagebehandlingen for denne ikke 
er ferdig enda. For å få forskriftsfestet endringene så tidlig som mulig, behandles derfor dette 
parallellt, og tas med i den grad klagebehandlingen åpner for dette.  
 
Kommunedirektøren vurderer at dette regnes som mindre endringer av forskriften, og at det 
skal være nødvendig med en begrenset høring. Alle endringene fører til en begrensning eller 
justering av tidligere forslag til forskrift, og vil sikre flere hensyn. Endringene skal være i tråd 
med motorferdselloven og nasjonal forskrift. 
 
 
 
Fleksibel åpning og stenging med hensyn til reindrift 
 
Forslaget presiserer nærmere rundt åpning og stenging av løyper med hensyn til reindrift. Det 
er ønskelig med god dialog rundt dette, for å balansere de ulike hensynene mellom brukere av 
rekreasjonsløypa og reindriften bedre. Dette falt ut i forbindelse med revisjon av løypenettet, 
og behandles derfor separat nå. At dette skulle vært med, har vært kjent for administrasjonen, 
men det har ikke vært teknisk mulig å endre dette på annen måte enn gjennom en ny 
behandling og begrenset høring. Mangelen ble også påklaget av Essand Reinbeitedistrikt / 
Saanti Sijte.  
 
Noen inkonsekvenser/uklarheter i forskriften om åpningstider blir korrigert samtidig, slik at 
det ikke kan misforståes.  
 
Det foreslås derfor å definere samme åpningstid for hele løypenettet, også delene som kan 
påvirke reindrift, men isteden forskriftsfeste vilkår om dialog og samtykke med 
reindriftsdistriktene hvert år. Det gjelder åpning av traseene B02-B14 (sør i Selbu; Sørungen, 
Østrungen, Bringen) og hele område D (nordøst i Selbu; Skisenteret/Vinsmyra, Innbygda, 
Vekta). Tilsvarende gjelder ved behov for midlertidig stenging eller tidligere sesongslutt, for 
nevnte deler av løypenettet.  
 
Viser til saksframlegget for kommunens vurderinger rundt dette. 
 
 
 
Adkomstbegrensning tilførselsløyper 
 
Den andre endringen gjelder adkomstbegrensning av tilførselsløypene. Jamfør brev fra 
Klima- og miljødepartementet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 04.01.2021 
(vedlagt), har kommunen anledning til å begrense adkomsten til tilførselsløypene som leder til 
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hyttefelt. Dette krever egen høring og forskriftsendring, for å definere de brukerne som skal 
ha adgang til å bruke traseen. 
 
Med dette forslaget begrenses adkomsten til tilførselsløypene til de som har tilknytning til 
områdene. Dette er altså en begrensning av motorferdsel i utmark, sammenlignet med hva 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag tillater etter § 4.  
 
Viser til saksframlegget for kommunens vurderinger også rundt dette. 
 
 
 
 
 
 
Har du spørsmål, eller oppdager feil eller uklarheter med høringen, ta gjerne kontakt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Brenna 
Fagansvarlig miljø 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll med vedtak fra HUSU 02.09.2021 
Behandling endringsforslag – Begrenset høring – Forskrift om kommunalt løypenett for 
rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Trøndelag 
Gjennomgang endringsforslag - Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring 
med snøscooter, Selbu kommune, Trøndelag 
Endringsforslag - Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter Selbu - HUSU 
02.09.2021 - synlige endringer 
Kart rekreasjonsløyper 2021-09-08 
Forholdet mellom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a 
og § 5 første ledd bokstav c 
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Mottakerliste: 
 
ESSAND 
REINBEITEDISTRIKT/SAANTI 
SIJTE 

Postboks 236 7361 RØROS Lars Åge Brandsfjell 

FORUM FOR NATUR OG 
FRILUFTSLIV I TRØNDELAG 

Kjøpmannsgata 
12 

7500 STJØRDAL  

HOLTÅLEN KOMMUNE HOVSLETTA 7380 ÅLEN  
MALVIK KOMMUNE Postboks 140 7551 HOMMELVIK  
MELHUS KOMMUNE Rådhusvegen 2 7224 MELHUS  
MERÅKER KOMMUNE RÅDHUSET 7530 MERÅKER  
MIDTRE GAULDAL 
KOMMUNE 

Rørosveien 11 7290 STØREN  

MILJØDIREKTORATET Postboks 5672 
Torgarden 

7485 TRONDHEIM SNO - Statens 
Naturoppsyn 

RIASTEN & HYLL REINB Postboks 236 7361 RØROS  
SAMEDIGGI / SAMETINGET Ávjovárgeaidnu 

50 
9730 KARASJOK  

SELBU SNØSCOOTERKLUBB c/o Knut Ivar 
Furan, 
Rødbergvegen 
39 

7580 SELBU  

Selbu Utmarksråd v/ Lars Olav 
Mogård 

Selbuvegen 
2700 

7580 SELBU Lars Olav Mogård 

STATSFORVALTEREN I 
TRØNDELAG 

Postboks 2600 7734 STEINKJER  

STJØRDAL KOMMUNE Postboks 133 7501 STJØRDAL  
TRONDHEIM KOMMUNE Postboks 2300 

Torgarden 
7004 TRONDHEIM  

TRONDHEIM KOMMUNE Postboks 2300 
Torgarden 

7004 TRONDHEIM Trondheimsregionens 
Friluftsråd v/Knut 
Erling Flataker 

TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE, seksjon 
kommunal 

Fylkets hus 
Postboks 2560 

7735 STEINKJER Tore Forbord 

TRØNDELAG 
POLITIDISTRIKT 

Postboks 2475 
Torgarden 

7005 TRONDHEIM  

TYDAL KOMMUNE ÅS 7590 TYDAL  
 
 

 


