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MIDLERTIDIG FORSKRIFT FOR SNØSKUTERLØYPE I ÅFJORD KOMMUNE - 
STADFESTING AV ENDELIG VEDTAK  
 
Vedlegg 
1 Midlertidig forskrift for snøskuterløype for fornøyelseskjøring - Vedtak i klagesak etter 

motorferdsellova. 
2 Særutskrift Midlertidig forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune - klage på vedtak 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Åfjord kommunestyre vedtok i sak 1/18, den 01.02.2018, midlertidig forskrift om 
snøskuterløype i Åfjord kommune. Vedtaket ble påklaget av Fosen Naturvernforening og av 
Fylkesmannen i Trøndelag. Klagebehandling ble behandlet i sak 19/18 i kommunestyret den 
15.03.2018. Kommunestyret tok ikke klager til følge og opprettholdt sitt vedtak av 
01.02.2018. 
Etter kommunestyrets behandling ble klagen oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for 
endelig behandling. Siden Fylkesmannen i Trøndelag er en av klagerne oppnevnte 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i brev av 13.04.2018, Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal som settefylkesmann for behandling av klagen. 
I brev av 13.09.2018 gjør Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt endelige vedtak kjent. 
Vedtaket lyder: 
Klagene tas delvis til følge. Kommunens vedtak oppheves for den delen av løypa som går inn 
i det svært viktige friluftsområdet og uberørte villmarkspregede området fra Botnan og 
østover. 
I henhold til forvaltningslovens § 28, tredje ledd, er Fylkesmannens vedtaket endelig og kan 
ikke påklages videre. 
Saken for øvrig og begrunnelsene i klagene skal være godt kjent for kommunestyret gjennom 
tidligere saksbehandling. En går derfor ikke nærmere inn i alle sakens detaljer og vurderinger 
her, annet enn at det vises til saksframlegg med vedlegg i kommunestyresakene 1/18 og 
19/18. 
 
 



Vurdering: 
Vedtaket fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal er et endelig vedtak som ikke kan påklages 
videre. Rådmannen finner det likevel riktig å legge saken fram for kommunestyret på nytt for 
å få kommunestyrets stadfesting av fylkesmannens vedtak, med de begrensningene det 
innebærer i den midlertidige forskriften. 
Oppsummering: 
Rådmannen tilrår at vedtaket fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal tas til følge og at 
forskriften endres i henhold til dette og kunngjøres på nytt. 
Rådmannens innstilling: 
Åfjord kommunestyre tar endelig vedtak fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, av 
13.09.2018, vedrørende midlertidig forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommunen til følge. 
Det delegeres til rådmannen å endre forskriften, med kartvedlegg, i henhold til vedtaket og 
sørge for nødvendig kunngjøring av forskriften. 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 25.10.2018  
Behandling: 
 
Ordfører Vibeke Stjern (A) la fram følgende tilleggsforslag: 
 
I lys av erfaringer fra prøveperioden ber kommunestyret om at rådmannen utreder 
forlengelse av snøskuterløypa til Skurvtjønnin og Snompen som opprinnelig vedtatt i 
Åfjord kommunestyre. 
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Forslag fra Halvor Bueng (Frp):   
Åfjord kommunestyre tar ikke vedtaket fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til følge 
på nåværende tidspunkt.  Kommunestyret avventer svar på brev tilsendt Klima- og 
miljødep. for videre håndtering av saken. 
Forslaget fikk 5 stemmer og falt.   
 
Tilleggsforslag fra varaordfører Jon Husdal (Sp): 
Kommunestyret ber om at Åfjord kommune v/ordføreren skriver brev til Klima- og 
miljødepartementet der det stilles spørsmål ved om Fylkesmannens overprøving av 
kommunestyrets vedtak, som er basert på en godt forankret beslutningsprosess og en 
bred høring blant alle som er berørt av tiltaket, er i tråd med regjeringens intensjoner 
med ordningen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved avstemning over rådmannens innstilling ble den vedtatt med 16 mot 5 stemmer. 
 
 
Endelig vedtak: 
 
Åfjord kommunestyre tar endelig vedtak fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, av 
13.09.2018, vedrørende midlertidig forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune til 
følge. 
Det delegeres til rådmannen å endre forskriften, med kartvedlegg, i henhold til 
vedtaket og sørge for nødvendig kunngjøring av forskriften. 



Kommunestyret ber om at Åfjord kommune v/ordføreren skriver brev til Klima- og 
miljødepartementet der det stilles spørsmål ved om Fylkesmannens overprøving av 
kommunestyrets vedtak, som er basert på en godt forankret beslutningsprosess og en 
bred høring blant alle som er berørt av tiltaket, er i tråd med regjeringens intensjoner 
med ordningen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
I lys av erfaringer fra prøveperioden ber kommunestyret om at rådmannen utreder 
forlengelse av snøskuterløypa til Skurvtjønnin og Snompen som opprinnelig vedtatt i 
Åfjord kommunestyre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Følgende protokolltilførsel ble vedtatt mot 4 stemmer etter forslag fra Gunnar 
Singsaas (Frp): 
Kommunestyret er uenige i Fylkesmannens avkorting av løypa, men finner det 
nødvendig å anerkjenne Fylkesmannens avkorting for å opprettholde gjenstående 
del av løypa for kommende sesong mens arbeid med generell forskrift utarbeides.   
 

 

 


