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Forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune - høring og offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Åfjord kommune, ved plautvalget, vedtar å sende forslag til forskrift for snøskuterløype på høring og 
legge den ut til offentlig ettersyn. 
  
Samtidig med vedtak av forskriften tas det sikte på å fastsette størrelsen på løypeavgiften for 
sesongen 2021-2022. Løypeavgift foreslås fastsatt slik for sesongen 2021-2022: 
  
Dagskort: kr. 150,- 
Todagerskort: kr. 250,- 
Ukeskort: kr. 400,-  
  
Lovhjemmel: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Det faste planutvalget 29.09.2021 
 
Behandling 
 
 
Votering nr 1 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%) 
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) 
 
 
DFP – 128/21 vedtak 
Åfjord kommune, ved plautvalget, vedtar å sende forslag til forskrift for snøskuterløype på høring og 
legge den ut til offentlig ettersyn. 
  
Samtidig med vedtak av forskriften tas det sikte på å fastsette størrelsen på løypeavgiften for 
sesongen 2021-2022. Løypeavgift foreslås fastsatt slik for sesongen 2021-2022: 
  
Dagskort: kr. 150,- 



Todagerskort: kr. 250,- 
Ukeskort: kr. 400,-  
  
Lovhjemmel: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det har vært en fireårig prøveordning med snøskuterløype i Åfjord fram til og med vinteren 2020-
2021. Traséen har gått fra Stjern til Botnan. Flertallet i kommunestyret har ved flere anledninger gitt 
klart uttrykk for et ønske om en permanent og lengre løype som gir tilgang til fiskevann med 
mulighet for isfiske. Fosen plan og miljø er engasjert av kommunen i arbeidet med å utrede og 
utarbeide forslag til forskrift for permanente løyper. Løypenettet som foreslås er oppdelt i tre løyper. 
Løype 1 går fra Stjern til Habroheia. Løype 2 går fra Momyra til Botnan og løype 3 går fra Skurvelva til 
Skurvvatnet. 
  
Rådmannens vurderinger: 
Rådmannen legger i hovedsak de vurderingene som er gjort av Fosen plan og miljø til grunn. 
Vurderingene går fram av de vedlagte dokumentene. Rådmannen ser størst utfordringer knyttet til 
løype 3 fra Skurvelva til Skurvvatnet, da denne i størst grad berører friluftsinteresser. Området som 
berøres er i friluftskartleggingen gitt verdien "svært viktig". 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
I folkehelseperspektiv kan denne saken være tosidig. For de som ønsker å bruke løypa for 
snøskuterkjøring vil dette ha en betydelig positiv innvirkning på livskvaliteten og derigjennom være 
helsefremmende. Det samme for andre brukere av området som synes det er positivt med 
snøskuterløype, for eksempel de som ønsker å gå på ski etter snøskuterløypa. På den annen side kan 
kombinasjon av snøskuterkjøring og skigåeing i samme trasé utgjøre en viss fare for ulykker. For den 
delen av befolkningen som ønsker å oppsøke større urørte naturområder i søken etter fred og ro, 
i fravær av støy, kan en snøskuterløype med den trafikken og støyen den genererer være en negativ 
faktor. 
  
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål: 
Saken berører først og fremst to av FNs bærekraftsmål, nr. 3 God helse og livskvalitet og nr. 15 Livet 
på land. Vurderinger med tanke på mål nr. 3 er sammenfallende med de vurderinger som er gjort for 
folkehelse ovenrfor. Mål nr. 15 dreier seg blant annet om bærekraftig bruk av økosystemer og stanse 
tap av artsmangfold. De foreslåtte snøskuterløypene berører naturen og artene som lever der, men 
det anses ikke å være i så stor grad at det er varig til skade for økosystemer eller artsmangfoldet. Se 
for øvrig vurderinger i vedlagte konsekvensutredning. 
  
Rådmannens konklusjon: 
På bakgrunn av kommunestyrets klare intensjon om å etablere lengre snøskuterløype i Åfjord, med 
tilgang til fiskevann, tilrår rådmannen at forslaget til forskrift for snøskuterløyper i Åfjord kommune 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
  
Det bør tas sikte på å fastsettes størrelse på løypeavgiften for sesongne 2021-2022 samtidig med 
vedtak av forskriften. 
  
Vedlegg: 
Høringsdokument 
Konsekvensutredning 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Innspill til oppstartsvarsel 
Forslag til forskrift 
  


