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Møtereferat - Orienteringsmøte med snøscooterinteressene i Verdal - ny
oppstart av arbeid med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune
Verdal kommune har avholdt møte den 15.12.2015 med Verdal snøscooterklubb, i
forbindelse med ny oppstart av arbeidet med etablering av snøscooterløyper i kommunen.
Til stede var:
Bjørn Gotheim – Verdal snøscooterklubb
Ketil Aksnes – Verdal snøscooterklubb
Per E. Digre – Verdal snøscooterklubb
Petter Voll – Enhetsleder, Enhet for samfunnsutvikling
Rune Sørholt – Utmarksforvalter, Innherred samkommune
Håvard Kvernmo – Arealplanlegger, Innherred samkommune
Bakgrunn for møtet:
Verdal kommune har siden 2013 arbeidet med fastsetting av planprogram, i forbindelse med
etableringen av snøscooterløyper i kommunen. Dette er iht. den avkrevde prosessen som var
skissert i prøveordningen fra desember 2013, samt forslag til endring i motorferdselloven
m/forskrift fra juli 2014.
Ny motorferdsellov m/forskrift, som trådte i kraft sommeren 2015, endret imidlertid
forutsetningene i prosessen med at forvaltningsloven skulle være gjeldende og ikke plan- og
bygningsloven. Krav til planprogram er dermed lempet på og rett til innsigelse fra statlige
myndigheter er tatt ut. Rett til klage er imidlertid opprettholdt. Som en konsekvens av
vesentlig utskifting i staben, har kommunens arbeid med ny forskrift for fastsetting av
snøscooterløyper stoppet opp, noe som har medført politisk etterspørsel om temaet.
Kommunen har gjenopptatt dette arbeidet nå i høst og administrasjonen skal gi en politisk
orientering rundt saken i Komite for plan og samfunn den 12.januar 2016. I den forbindelse
er det ansett som et behov å gjenoppta dialogen med involverte parter for å koordinere
arbeidet på nytt og definere videre progresjon i saken.
I møtet:
Kommunen ga en kort innføring i det nye lovverket, de konkrete forslagene til scootertrase
som er foreslått frem til i dag, samt forslag til scootertraseer som er vedtatt utredet videre
ved den tidligere behandlingen av planprogrammet. Det ble også gitt en innføring i den
statlige veilederen for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, som ligger ut
på miljøkommune.no. Det ble lagt vekt på hvilke hensyn kommunen som forvaltningsorgan
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plikter å ta ved utarbeidelse av forskriften, samt hvilke konsekvenser dette kan få for
prosessen videre mtp. utredninger og registreringer.
Kommunen la frem sine forventninger rundt ansvarsfordelingen ved drift, vedlikehold og
økonomisk administrering av løypene. Det ble lagt vekt på at snøscooterinteressene må innta
denne ansvarsrollen og at Kommunen kun ønsker et overordnet ansvar.
Snøscooterklubben la frem sine vurderinger rundt tidligere forslag og det som foreligger per
i dag. Det ble bl.a. vist til at man ønsker å se på muligheter for en sammenhengende løype
fra sør til nord i kommunen, da dette er mer gunstig for en eventuell turistnæring, men at det
også er med på å gi en mer helhetlig løype. Det ble i tillegg signalisert at fremdriften i
prosessen kom sekundært i forhold til kvaliteten på løypene.
Snøscooterklubben orienterte om bakgrunnen for utformingen av forslaget til nye løyper som
forelå i april 2015. Kommunen ble gjort kjent med at dette forslaget var noe mangelfullt.
Det er bl.a. ønskelig å se på mulig trase fra Meråker kommunegrense til Sandvika – øst for
dagens forslag Sul-Meråker. Andre forslag ble også antydet. Det ble enighet om at
snøscooterklubben oversender traseforslagene som mangler.
Grunneierforholdene langs løypene ble diskutert. Grunneiers samtykke er elementært at for
at løypene skal kunne realiseres. Snøscooterklubben foreslo åpne møter med berørte private
grunneiere.
Konklusjon:
- Snøscooterklubben ettersender manglende forslag.
- Kommunen gjenopptar dialogen med reindriftsforvaltningen og reindriftsnæringen,
Verdalsbruket og Statskog v/fjellstyret, samt Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Dette skal gjøres før møtet 12.januar 2016.
- Behovet for åpne møter med grunneiere vurderes etter møtet i januar 2016.
- Nytt møte med snøscooterklubben avholdes etter møtet i KPS den 12.januar 2016.
- Ettersendelse av grunneierliste til snøscooterklubben avventes til videre progresjon er
kartlagt.

Med hilsen
Håvard Kvernmo
Arealplanlegger
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