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Østerinnsvollen hytteforening
V/ Odd Musum
John P. Kroglunds veg 40
7088 Heimdal
Heimdal/ Verdal 13. juli 2016

Til
Verdal kommune
postmottak@verdal.kommune.no

Deres ref.: Håvard Kvernmo

PLAN FOR SNØSCOOTERLØYPE - UTTALELSE FRA ØSTERINNSVOLLEN HYTTEFORENING
Vi viser til referat fra møte 20. mai 2016 i administrativ arbeidsgruppe for planlegging av
snøscooterløype mellom Vera og Sandvika og «Melding om oppstart – snøscooterløype» på Verdal
kommunes internettside 27.06.2016. Ved denne utlysingen er det gitt frist til 17. juli for å komme
med uttalelser til planprosessen.
Referat fra møte 20. mai er datert 09.06.2016, men ble ikke sendt fra Verdal kommune til
møtedeltakerne før 04.07.2016. Vi mottok referat og planforslag ved e-post 05.07.2016 fra vår
representant i arbeidsgruppa.
Vi synes at det har gått altfor lang tid fra møtet 20.05 til vi mottok referatet, 05.07.2016. Vi håper og
ber om at referat heretter må utsendes senest ca 1 uke etter avholdt møte.
Vi ser det som meget uheldig at Verdal kommune lyser ut «Melding om oppstart» i slutten av juni,
med 3 ukers frist, dvs. svar innen 17. juli. Dette er midt i sommerferien for mange, og da er det ikke
alltid lett å følge med i alt som skjer, pga. reisefravær og ferieaktiviteter. For en hytteforening vil det
være ekstra vanskelig å samle synspunktene midt i sommerferien, pga. ulike tidspunkt for ferie for
styremedlemmene, og for medlemmene.
Hytteforeningene i området St. Olavs bru – Skillevatnet, som representerer ca 630 hytteeiere, mener
at det er vanskelig å få fram alle synspunkter med bare en representant i arbeidsgruppa. Vi ser at
hytteforeningene i Vera hadde med to representanter i møtet 20.05, og vi ber om tilsvarende
representasjon for hytteforeningen i Sandvika-området.
For de fire hytteforeninger (Gauphaugen, Østerinnsvollen, Vakkermyra og Halla) som ligger på den
private eiendommen Sandvika, har vi etablert et fellesskap i «Sandvika skiløyper», som bl.a. er
ansvarlig for oppkjøring av skiløyper med snøscooter. Sandvika skiløyper har avtale med Verdal Røde
Kors om oppkjøring av skiløyper, bl.a. løype over Innsvatnet mot Breivatnet.
For å ivareta hensynet til denne skiløypa i forbindelse med planlegging av snøscooterløype mener vi
at det vil være meget nyttig å få med en representant fra Sandvika skiløyper i arbeidsgruppa for
planlegging av snøscooterløype.
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De traceer for snøscooterløype som nå er skissert er trukket så langt bort fra vårt hytteområde at det
i liten grad berører selve hytteområdet.
Eneste konfliktområdet synes å være nærføring og kryssing av skiløypa over Innsvatnet mot
Breivatnet, over en strekning på ca 700 – 800 m, like nord for Innsvatnet. Her vil snøscootertraceen
sannsynligvis bli liggende parallelt med skiløypa, i forholdsvis liten avstand, og med to kryssinger av
skiløypa (?). Det er da meget viktig at det er god sikt ved kryssingspunktene, og at det ikke legges
noe kryssingspunkt i unnakjøringer på skiløypa.
(NB
Det er en meget bratt unnakjøring i skiløypa ca 700 m nord for Innsvatnet)
Dersom foreliggende planer endres, slik at de i større grad kan berøre vårt hytteområde, ber vi om
å få melding om dette omgående, med mulighet for uttalelse fra oss.

For Østerinnsvollen Velforening
Odd Musum
(Leder)
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