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tittel: Midlertidig forskrift - etablering av snøscooterløyper fornøyelseskjøring i Verdal kommune
uttalelse: Dulles Trafikkskole AS er en av de største trafikkskolene i nordre del av Trøndelag Fylke. Skolen ble
etablert som eget AS i 1994, og har pr. årsskifte 10 ansatte i 100 stilling.
Hvorav 8 trafikklærere.
Dulles Trafikkskole AS er den eneste trafikkskolen på Innherred som driver undervisning i klasse S - snøscooter.
Hovedmål for opplæringen på snøscooter er at etter å ha gjennomført opplæringen i klasse S skal eleven ha den
kompetansen som er nødvendig for å kjøre snøcooter på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og
ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er
nødvendig for å kjøre på en måte som:
- ivaretar egen og andres sikkerhet
- gir god samhandling med andre brukere av naturen
- tar hensyn til helse og trivsel
- tar hensyn til natur og miljø
- er i samsvar med gjeldende regelverk.
Det er derfor i alles interresse at kommende førere får mulighet til å få en grundig og god opplæring.
For Dulles Trafikkskole AS er det av stor betydning for å opprettholde alle arbeidsplassene i Verdal kommune,
at det gis mulighet til å drive opplæring for snøscooter i Verdal Kommune. I påvente av etablering av
snøscooterløyper har opplæringen til nå for elever fra Innherred måte foregå i Snåsa, Lierne og Røyrvik. At det
ikke gies mulighet for å drive en lovlig opplæring på Innherred er en stor ulempe og konkurranse vridning for
oss som bor og driver virksomhet i fra Verdal Kommune. Det er søkt om å få etablere område for opplæring for
snøscooter i det gamle skytefeltet ved Stormoen. Grunneier Værdalsbruket har gitt tillatelse til å etablere dette
øvingsområdet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har imidlertid utsatt behandling av denne søknaden i en årrekke
nå i og med at Verdal Kommune var i ferd med å etablere løyper.
Det er derfor av stor betydning for Dulles Trafikkskole AS, at det gies mulighet til å tilby opplæring for denne
klassen i nærmiljøet. Håper derfor at det næringspolitiske interesser kan få gjennomslag og gehør i denne saken
også.
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