Melding om oppstart - scooterløyper
uttalelse: I motorferdselloven § 4a står det blant annet at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy
og andre ulemper for friluftslivet ved fastsettelse av snøskuterløyper. Kommunen skal også ta hensyn
til hytteområder og sikkerheten for dem som kjører og andre.
Miljøkommune.no, veiviser i kommunal miljøforvaltning, utdyper §4a i motorferdselloven. I kapittel
3, som omhandler hensyn som kommunen plikter å ta, står det under punkt 3.1, at stillhet og ro er
viktige kvaliteter ved friluftsliv. Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om dette. Tabell 3 viser
f.eks.at ved 60 km/t er ytterkanten av støysonen 1400 m ved snøskuterkjøring.
På kartet med løypene som skal utredes er en av traseene lagt ca. 300 m innom vår hytta, posisjon
63.683115 °N, 012.253765°Ø, Det vil etter våre vurderinger si at vi kommer midt i støysonen. Dette
ønsker vi ikke. Vi lette i flere år etter en hytte utenom hyttefelt nettopp med tanke på stillhet og ro.
I punkt 3.2 står det at snøskuterløyper ikke må legges i viktige friluftsområder. Etter våre vurderinger
er området på vestsida av riksvei 72 det eneste området som fritt kan brukes til friluftsaktiviteter for
oss og de i hytteområdene uten at vi må over grensa til Sverige. Skiløypa som kommer fra Innsvatnet
går over tjønna ved hytte vår. Det er trivelig å se at så mange bruker den. Skiløypa må legges innom
vatnet ved overvann eller dårlig is, det tilsier at skiløypa og skuterløypa vil gå i det samme område.
Det pekes også på følger av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Med skutertraseen så
nært hytta og skiløypa er vi redde for sikkerheten til oss selv og ikke minst til barnebarn som ofte er
med oss.
Vi syns det er rart at skuterløype og skiløype ikke er vist på samme kart da de delvis går parallelt og at
skuterløypa krysser skiløypa på flerer steder.. At fartsbegrensningen på skuterløyper er 70 km/t ser vi
som et stort faremoment for barn og voksne som ferdes i skiløypa.
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