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Høring - Revisjon av rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring - Tydal
kommune
Etter vedtak i Formannskapet i Tydal kommune, vedtaksnummer 4/19 og 13/19, sender Tydal
kommune forslag om nye snøscooterløyper ut på høring og offentlig ettersyn jf.
motorferdselforskriften § 4a. Saken sendes til alle berørte grunneiere og statlige og regionale
etater som får sitt saksområde berørt. I tillegg publiseres høringen i avisa «Selbyggen» som er
allment lest i Tydal. Høringsdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside, og vil ligge
offentlig tilgjengelig på kommunens servicekontor ved kommunehuset i Tydal.
Snøscooterløypene kan studeres mer nøye i kartinnsynsløsningen «kommunekart» på tydal
kommune sin hjemmeside: tydal.kommune.no. Her ligger snøscooterløypene som skal ut på
høring under fanen «Scooter PaaH». Høringsløypene vises med rødt, mens vedtatte vises med blå
farge.
Følgende løyper er gjenstand for høring:
- H6 – fra grense Selbu til kryss Ti2
- Tilførsel H6 til H20
- Tilkobling Ås – Nesjøen
- Tilkobling Ås – Grønsjøen
- Ti10
- Tilkoblingsløyper Stuggusjøen
- Isfiskeløype Blåhåmmårtjønna
- Ti3
- Endring H5
I tillegg er forslag om endring av forskrift for å tillate kjøring lengre enn 30 meter ut fra løypa på
islagte vann i forbindelse med isfisking på høring.
Se vedlegg for mer informasjon.
Høringsuttalelser sendes på mail til postmottak@tydal.kommune.no, eller pr. post til Tydal
kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Høringsfrist er 15.03.2019.
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