OPPDAL KOMMUNE
FORSKRIFT OM FORSØKSORDNING MED PERSONTRANSPORT MED
TYNGRE BELTEKJØRETØY FRA OPPDAL SKISENTER TIL BLÅØRPIKEN,
OPPDAL KOMMUNE, TRØNDELAG.
Fastsatt av Oppdal kommunestyre 30.01.2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, tredje ledd, og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4b.

§ 1.
Som en forsøksordning fram til 21. april 2024 kan Oppdal Skiheiser as drive persontransport med
tyngre beltekjøretøy (egenvekt over 400 kg) til utgangspunkt for alpin skikjøring. Transporten kan
skje fra toppen av skiheisene i Vangslia og Stølen til Blåørpiken, med en alternativ returtrase ned
Ådalen. Traseene er vist på kart datert 25.06.19 , Oppdal kommune. Transporten kan kun skje på
vinterføre med natursnø, og hele løypa skal ha bærende snølag for å unngå markskade.
§ 2.
Turer kan gjennomføres i perioden fra og med 1. april til og med 20. april, eller 2. påskedag, dersom
denne dagen kommer senere. Kommunen kan gi tillatelse til at det gjennomføres turer fra 1. mars
etter skriftlig samtykke fra reindrifta – Trollheimen Sijte.
§ 3.
Omfang og tidspunkt for turene:
- Maks 2 turer hver helgedag, en tur fra Stølen og en tur fra Vangslia.
Maks 2 turer hver dag i påsken, en tur fra Stølen og en tur fra Vangslia, fra og med palmesøndag til
og med 2. påskedag.
§ 4.
Krav til sikkerhet og informasjon:
- Skisentret må ha skriftlige rutiner på når det er forsvarlig å gjennomføre turer med hensyn til
vær, sikt, skredfare osv.
- Skisentret må ha skriftlige rutiner for hvordan turene skal gjennomføres med hensyn til
innfesting på snøre, ettersyn osv.
- Informasjon om turene skal gjøres tilgjengelig på skisentrets nettside, salgsplakater og der
billetter selges.
- Skisenteret plikter å informere sine brukere om at det kan være rein i området, samt hvordan
man skal opptre i møte med rein.
- Skisenteret plikter å ha løpende og direkte kontakt med Trollheimen Sijte i forkant av kjøringen,
og/eller dersom det forekommer avvik.
§ 5.
Forskriften trer i kraft 01.04.2020.

