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SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING - HØRING  

 

Vedlegg 

1 Plan for nøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Osen kommune søkte i desember 2013 Miljøverndepartementet om deltakelse i 

forsøksordning for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring perioden 2014-2018 og oversendte 

forskrift til stadfesting av departementet. Regjeringen besluttet imidlertid i juni 2014 å 

avvikle forsøksordningen og igangsette arbeidet med endring av motorferdselregelverket. 

 

Regelverket for motorferdsel ble i 2015 endret slik at kommunene nå kan fastsette løyper for 

fornøyelseskjøring med snøskuter. Regelverket gir føringer for hvor løypene kan legges, og 

hvilke hensyn som skal tas. 

Løypene skal ikke: 

 Legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder 

 Være til vesentlig skade og ulempe for reindriften 

 Kreve terrenginngrep 

 

Det skal tas hensyn til: 

 Støy og andre ulemper for friluftslivet 

 Naturmangfold 

 Bolig- og hytteområder 

 Landskap 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Sikkerhet for de som kjører og andre 

 

Hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt og det er klare utredningskrav. 

Motorferdselloven § 4 a., tredje ledd: 

«Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv 

og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftsområdene der 

løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 

friluftslivsområder i kommunen.» 

 



Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen ble sluttført i 2015 og temakart 

for friluftsliv ble vedtatt av Osen kommunestyre i sak 3/16. Fylkesmannen avholdt høsten 

2016 informasjonsmøte om regelverket for kommunene. Planen er utarbeidet med bakgrunn i 

dette. 

 

Videre fremdrift 

Planen må sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14 og forskriften 

må sendes på høring som beskrevet i forvaltningsloven § 37 før endelig vedtak i 

kommunestyret. 

 

Kommunen kan heller ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneier 

har samtykket. Grunneierne ga høsten 2013 samtykke til etablering av skuterløype. Dette må 

stadfestes før planen endelig vedtas. Vedtak om snøskuterløype kan videre påklages av 

berørte grunneiere og rettighetshavere, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner 

hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og 

regionale organer.  

 

Før åpning av løypene må det gjøres avtale med grunneiere eller lag om drift og vedlikehold 

av løypa, og satser for løypebevis må vedtas. 

 

Fremdriftsplan 2017 

Organ Dato  

Hovedutvalg UM 06.09.17 Vedtak om å sende plan og forskrift på høring 

Administrasjonen 06.09.17-17.10.17 Høringsperiode 

Administrasjonen 06.09.17-01.10.17 Grunneieravtaler 

Kommunestyret 25.10.17 Vedtak av plan og forskrift 

Administrasjonen 26.10.17 Kunngjøring 

Klageinstansene 26.10.17-25.11.17 Klagefrist 

Administrasjonen 26.10.17-15.11.17 Avtale med grunneiere om drift og vedlikehold 

Grunneiere/lag 15.11.17-01.12.17 Merking av løyper 

Kommunestyret 29.11.17 Vedtak av satser for løypebevis 

Grunneiere/lag 01.12.17 Åpning av snøskuterløype med forbehold om snø 

 

 

 

Vurdering: 

Framlagte plan for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune konkluderer med 

at det kan etableres en snøskuterløype med en lengde på ca. 14,5 km som går fra Åsegg, 

langs Finnvollveien, gjennom Killingdalen, forbi Killingvatnan, Mortenjonsatjønnan og 

Rosskardtjønna, gjennom Rosskardet og til Stein. 

 

Løypeforslaget er konsekvensutredet i forhold til alle relevante tema og anbefales sendt på 

høring sammen med utkast til forskrift for løypen. 

 



 

 

Sektorleders innstilling: 

Osen kommune ved Hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtar å legge forslag til plan og 

forskrift for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune ut til høring og offentlig 

ettersyn, jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.  

 

Frist for å komme med høringsinnspill settes til 17.10.17. 

 

 

Saksprotokoll i Hovedutvalget for Utvikling og Miljø - 06.09.2017  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Endelig vedtak: 

Osen kommune ved Hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtar å legge forslag til plan og 

forskrift for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune ut til høring og offentlig 

ettersyn, jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.  

 

Frist for å komme med høringsinnspill settes til 17.10.17. 

 

 

 

 

 

Hanne Skjæggestad 

sektorleder 


