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Vedlegg
1. Kommunens ansvar og krav til prosess for etablering av snøskuterløyper i kommunene.
Saksopplysninger
Den 19.06.15 vedtok Stortinget endringer i motorferdselloven som innebærer at
kommunestyret selv kan åpne for, og fastsette egne snøskuterløyper direkte gjennom lokal
forskrift, og ikke gjennom en reguleringsplan, slik som i tidligere forsøksordning.
Den reviderte nasjonale forskriften for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
(14.07.15) er i § 4a tydelig på både prosess, utforming av løyper og krav til hvilke områder
som kan tilrettelegges. Dette er omtalt i vedlegg 1. I tillegg kreves grunneiers tillatelse for
etablering av trase og ferdsel over eiendommen.
Tynset kommune har allerede en lokal forskrift for motorferdsel i utmark. Denne åpner ikke
for snøscooterløper til fornøyelseskjøring.
En mulig etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring er aktualisert gjennom
forskriftsendringen, og ved at Tynset kommune gav næringsstøtte på kr. 30.000,- til Tynset og
Alvdal snøscooterforenings konsekvensutredning for snøskuterkjøring. Samtidig ble det
presisert at foreningen må ha god kontakt og dialog med kommunen underveis i arbeidet.
Alvdal kommune har også fattet vedtak i tilsvarende sak i desember 15.
Saksvurdering
En eventuell etablering av snøscooterløyper er et tema som har skapt og skaper betydelig
engasjement hos mange innbyggere. Det er derfor etter rådmannens syn svært viktig at Tynset
kommune tar et tydelig ansvar for å legge til rette for en god og saklig diskusjon før det fattes
noen endelig beslutning. En bred debatt der alle som ønsker kan få anledning til å fremme sine
synspunkter vil sikre et framtidig kommunestyrevedtak større legitimitet i befolkningen,
uavhengig av sakens endelige utfall.
En mer overordnet prinsipiell drøfting vil i større grad kunne avklare de samfunnsmessige
konsekvenser, før en ser videre på eventuelle konkrete forslag til løypetraseer,
medvirkningsprosess og forholdet til grunneiere og andre interessenter.
For å bidra til en så god prosess som mulig ser rådmannen at det er det nyttig å lage et felles
faktagrunnlag ved å skaffe til veie kunnskap om fordeler og ulemper med etablering av
snøscooterløyper på et mer generelt grunnlag. Rådmannen anbefaler derfor at det utarbeides
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en overordnet faglig rapport som tar for seg dette temaet. Det kan se ut til at en del av
synspunktene i debatten preges av forutsetninger, antagelser og påstander for å underbygge
eget standpunkt i saken. Dette enten man har inntatt standpunkt for eller mot etablering av
snøscooterløyper.
Det er ikke lenger bare snakk om en forsøksordning, men kommunene gis nå mulighet til å
lage permanente lokale forskrifter. Det gjør det kanskje enda viktigere å løfte diskusjonen og
slik sett skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for hva som vil være beste veivalg videre for
Tynset kommune. Grunneierne vil også kunne få et bedre beslutningsgrunnlag i sine
vurderinger.
Videre ser rådmannen at det er riktig med en bred prosess slik at de som ønsker kan få komme
med sine synspunkter og derigjennom påvirke utfallet i saken. Det vil være naturlig at
kommunen inviterer til temamøter for å presentere det kunnskapsgrunnlaget som jobbes fram
og at innspill og merknader kan komme direkte til kommunen og ikke bare gjengis som
leserinnlegg i media.
Rådmannen anbefaler derfor den framgangsmåten som er beskrevet og mener dette vil kunne
bidra til å gi en mer helhetlig forståelse av problematikken og sikre legitimitet for
beslutningen uansett utfall av saken. Evnen og takhøyde til å kunne ta en slik diskusjon lokalt
er et kvalitetsstempel for et levende og velfungerende lokaldemokrati.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vil sikre at konsekvensene for klima og miljø blir belyst i den videre prosessen.

Rådmannens innstilling:
1. Før det tas stilling til om det er riktig med etablering av snøskuterløype(r) i Tynset
kommune på generelt grunnlag, bes rådmannen legge fram en helhetlig faglig rapport som
belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser.
2. Rapporten skal bekjentgjøres av kommunen gjennom åpne møter med innbyggerne og
legges ut på høring slik at alle interessenter får anledning til å komme med innspill og
merknader.
3. Det bevilges inntil kr. 100.000,- fra næringsfondet for å utarbeide rapporten.
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en felles
kunnskapsplattform, der fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser av motorisert
ferdsel i utmark til fornøyelseskjøring belyses.
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