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Forord
Hol kommuneblir stadigutfordret på hvordanman kan leggetil rette for utviklingeni sti- og
løypesystemet.Det er en utfordring å se dette i et helhetlig perspektivog vurdere det opp
mot andre interesser,og da spesieltnaturverdienesom er grunnpilareni en
nasjonalparkkommune.
Formåletmed handlingsplanener å leggeføringer for organiseringav arbeidet,hvordan
kommunenskalforholde segtil utviklingeni bruken av sti- og løypesystemet,og endringeni
bruken av denneinfrastrukturen.Det er behov for avklaringerpå hvordanarbeidet skal
foregåog hvordanansvaretskalfordeles,både mellom kommunen,løypeområdeneog
andre interessenter.Handlingsplanenfor stier og løyper er et redskapfor å se helheteni
organiseringenav arbeidet med stier og løyper,begrenseden potensiellekonflikten mellom
naturverdier,menneskeligferdselog ulike brukergruppersom alle ønskerå benytte segav
områdenei kommunen,samtidig som man ønskerå leggetil rette for friluftslivet.

Planavgrensning
Handlingsplanenfor stier og løyperomfatter hele Hol kommune.Handlingsplanenfastsetter
hvordandet skalarbeidesmed stier og løyperi kommunenog leggerføringer for hvilke
investeringersom skalprioriteres i sti- og løypesystemet.Planener retningsgivendefor
arbeidet med stier og løyper.Arealdisponeringerblir ikke behandleti planen. Vurderingerav
traseerog avveiningermot andre arealspørsmålvil foretas i arealplanersom
kommuneplanensarealdel,kommunedelplaner,områdeplanerog reguleringsplaner.

Kommunale, regi onale og nasjonale føringer
I kommuneplanenssamfunnsdelfor perioden2010-2022er et hovedmålat Hol kommuneskal
ha et sværtgodt tilbud for rekreasjonog friluftsliv for fastboendeog turister, og at posisjonen
somen ledendenorskreiselivsdestinasjon
skalopprettholdes.Enstrategifor å nå dette målet er
å profesjonaliserearbeidetmed stier- og løyperfordi produktet er sentralt i kommunens
attraksjonsomreiselivsdestinasjon
og bokommune.Sentralti kommuneplanenssamfunnsdel
står ogsåvisjonenom å ha en langsiktigog bærekraftigarealforvaltning.

I Hol kommuneskommunedelplanfor idrett, friluftsliv og fysiskaktivitet evalueresbehovetfor
anleggknyttet til organisertidrett og egenorganisert aktivitet, herunderfriluftsliv. Planener
overordnet og skalbidra til planmessigog målstyrt utbygging,drift og vedlikeholdav anleggfor
idrett og friluftsliv i kommunen.Kommunedelplanen
leggergrunnlagetfor sikringav arealerfor
bådeidrett og egenorganisertaktivitet.

I kommunensplanstrategifor perioden2016-2020ble det vedtatt at det skulleutarbeidesen
handlingsplanfor stier og løypersomskulleerstatte den daværendekommunedelplanenfor
stier og løyper, somble vedtatt i 2007og vedtatt forlengeti 2011.Overgangenfra en
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kommunedelplant il en handlingsplanble begrunneti at det var ønskeligmed en enklereog mer
konkret plan, istedenfor en kommunedelplansom er et mer overordnetpolitisk dokument.Det
ble vurdert til at arbeidetmed stier og løypervar mer knyttet til drift og fysisktil rettelegging,
samt kommunensårligebudsjettarbeid.Planentar ikke for segarealdisponeringer,
men legger
rammenefor hvordandet skalarbeidesmed stier og løyperi Hol kommune.Det må arbeides
med å sikreselvet raseeneigjennomkommuneplanensarealdel,kommunedelplanfor Geilo,
områdeplanerog reguleringsplaner.I dagenskommunedelplanfor Geiloer det to målsetninger
kommunenskaljobbe mot innenforområdetstier og løyper: Bedresammenhengi eksisterende
løypenettog flere planfrie kryssingerav Fv40.

Visit Geiloshandlingsplanfor bærekraftigreisemålsutviklingfor Geiloog Hol kommunehar flere
tiltak innenforområdet av stier og løyper.Det er ett særligfokuspå sykling,utviklingenog
skiltingav stier nært sentrumav Geiloog i grendenerundt om i kommunen.Forsøknaderom
tilskuddtil relevantetiltak i handlingsplanenfor bærekraftigreisemålsutviklingfølges
søknadsprosedyren
beskreveti denneplanen.

I de regionaleplanenefor Nordfjellamed Raudafjellog Hardangerviddaer det felles
retningslinjerom ferdsel, stier og løyper.Planeneer retningsgivendefor kommunens
arealdisponeringer.Retningslinjenesier at stier og løyper skalfastsettesi kommunalesti- og
løypeplaner.Det skalværevarslingsrutinersom sikrer at løypekjøringstansesdersom villrein
trekker inn i områder med skiløyper.Nye skiløyperog merkedevinterruter skallegges
utenom viktige trekk og vinterbeiter. Det skalheller ikke leggesnye stier i viktige trekk og
kalvings- og/eller sommerbeiterfor villrein. Ved endringeri sti- og løypeplanerskaldet
leggessærligvekt på å ivareta villreinensbehov.
Folkehelseperspektive
t trekkesfrem spesielti nasjonaleføringer for friluftslivet. I
Friluftslivsmeldinga(Meld. St. 18 (2015-2016)Friluftsliv- Natur som kilde til helseog
livskvalitet,vektleggesfriluftslivet i nærmiljøetog at dette skalprioriteres i det offentlige
friluftlivsarbeidet.

Mål
Hol kommuneskalleggetil rette for et t sti og løypenett,til bestefor fastboendeog
tilreisende.Posisjonensom en ledendenorsk reiselivsdestinasjon
skalopprettholdes.
Formålet med handlingsplanener å konkretisereden overordnedemålsetningenog sette
rammenefor hvordanarbeidesskalorganiseresfor å nå kommunensmål.
Stier og løyper er grunnprodukter i kommunenbådefor fastboendeog turister. Dette
gjenspeilesi målsett ingeneog strategienei kommuneplanen,der arbeidet med stier og
løyper blir trukket frem som en strategi for å nå flere overordnedemål.
- Hol kommuneskalleggetil rette for rekreasjonog gode naturopplevelser.
- Hol kommuneskalha et svært godt tilbud for rekreasjonog friluftsliv for fastboende
og turister.
- Hol skalværeen av landetsbeste hyttekommuner.
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Det er ogsået mål å ta vare på rekreasjonsområderi slik som stier, løyperog grøntkorridorer
i nærmiljøet av Geilosentrum.

Målene i kommuneplanener videreført i Hol kommuneshandlingsprogramfor 2017-2020.
Strategienei handlingsprogrammetfor arbeidetmed stier og løyper er:
-

Leggetil rette for at sti- og løyperskalha høy kvalitet, fordi produktet er sentralt i
kommunensattraksjonsom reiselivsdestinasjon
og bokommune.
Arbeidefor å øke økonomiskebidrag til investeringog drift av stier og løyper.

I Kommunalplanstrategi2016-2020 ble arbeidet med handlingsplanenfor stier og løyper
høyt prioritert , og igangsattmed følgendemålsettinger;
- Det skalsammenmed løypenemdenegjøresen vurderingav organisering
- Klassifiseringav løypetraseeneskalrevurderesopp mot det totale kostnadsbildet
- Eventuelloppgraderingav løypenettet bør i hovedsakskje ved oppgraderingav
eksisterendeløyperfremfor å øke antall løypemeteri nye trasèer.
- Eksisterendeog fremtidige sti- og løypetrasèervurderesog sikresgjennom juridisk
bindendearealplaner,slik som kommuneplan,områdeplanerog reguleringsplaner.
- Ved revisjonav Handlingsplanenkan det vurderesmindre endringeri klassifiseringen
av løypene.

Utfordringer
I det dagligearbeidet med stier og løypermøter aktørenei sti- og løypearbeidetpå ulike
utfordringer. Det er en rekke hensynsom må balanseresfor å skapeet best mulig produkt
både for fastboendeog besøkende.Det er utfordrende for kommunenå arbeidefor å
beholdesti- og løypetraseersom av ulike parter ønskeså benyttestil andre formål, å finne et
passendenivå på tilretteleggingeni ulike områder og prioritere tilretteleggingfor ulike
brukergrupperi sti- og løypenettet.Sti - og løypenemndeneutfordr es på å balansere
løypeprepareringog vedlikeholdav sommertraseeropp mot de økonomiskerammene og
forventningenetil brukerne. I målsetningene til handlingsplanener det lagt føringer for
hvordandet skalarbeidesmed å møte utfordringenefor sti- og løypeproduktet.Ut fra
målsetningenefor arbeidet med stier og løyperog utfordringenede ulike aktørenemøter,
søkerhandlingsplanenå tilpasseorganiseringen,fordelingenansvarsoppgaverog utvikle
tilskuddsordningersom skalværemed å sikreden ønskedeutviklingenav stiene og
skiløypenei kommunen.
Brøyting av veier med skiløyper

Under arbeid med nye reguleringeri områder med sti- og løypetraseerer det en utfordring å
opprettholde de eksisterendeløypetraseene,eventuelt å finne nye traseerav tilsvarende
eller bedre kvalitet. Det er flere skiløyperi kommunensom er lagt til støls- og hytteveier.
Dette har tidligere vært ansett som positivt da det kan prepareresog leggesspor selvom
snømengdener liten, samtidigsom det er praktiskog ressursbesparende.
Pågrunn av
økendeantall hytter og ønskefra hytteeiere,har det de senereår vært en økendetendenstil
at slikevegerblir brøytet. En bør ut fra dette unngåå leggefremtidige løypertil slikeveier.
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Dette løserlikevelikke utfordringenei områder der det ikke er avsatt arealertil slike traseer
i bebygdeområder.For øvrig må det væreen målsetningat enkelte fjellveger,eksempelvis
slik som Prestholtvegenog Budalsvegenkan benyttessom tidligløyper.
Press på arealene og økt ferdsel

Selvom det er et økendeønskeom tilrettelegging, er det ogsåøkt fokus på uberørte
områder. Det er lagt lite vekt på at områderuten tilrettelegginger en viktig del av
naturproduktet for en reiselivs- og nasjonalparkkommune.I kommunener det store
fjellområder uten noen særliggrad av tilrettelegging,men dalbunnerog dalsiderer i langt
større gradtilrettelagt. Det er et presspå å utvikle dissearealene,og det må forbli områder
som ogsåikke blir tilrettelagt. Pressetpå arealenegjør at man ikke kan tilrettelegge for at
hver enkelt brukergruppeskalha sin egeninfrastruktur. Det må derfor arbeidesmed
hvordanman kan leggetil rette for flere brukergrupperi de sammeområdene.
Friluftslivetog bruken av stier og løyperer økende.Det er stadigøkendekrav til både
kvantitet og kvalitet på sti- og løypenettet. Det vil bli en utfordring å kombineredette ønsket
med målsetningenom å bevarenatur- og miljøkvaliteter.Det er derfor en målsettingfor Hol
kommuneå bedre kvalitet på det eksisterendesti- og løypenettet,fremfor å anleggenye
stier og løyper.Det gjør at det i tiden fremover vil stilles økte krav til tilrettelegging.Bedre
løyper og bedre tilrettelagte stier og turveger fører til mer bruk og økt ferdsel.Flere
menneskeri stier og løyper over lengreperioder fører til mer uro og forstyrrelser, samtidig
som det er det viktigstevirkemiddeletfor å kanalisereferdselenbort fra områderder den
kan skapeproblemer.Gamlestier og ferdselsårerble ikke anlagtmed tanke på den bruken
som er i enkelte områderi dag.Det gjør at man må tenke annerledespå tilretteleggingog
terrengplasseringav stier og løyperenn man gjorde noen år tilbake. Store utfartsområderfår
problemermed slitasjesommerstid,spesieltigjennomvåte områder.Stier anlagti bratt
terreng eroderesbort, og stiene brer segut over et stort område.Tilretteleggingog
markedsføringav turer og aktiviteter som leggeropp til et høyereantall brukere forplikter til
tiltak som gjør bruken bærekraftig.Om slitasjenskalunngåsmå det tilretteleggesfor at
områder skaltåle den økte bruken.
Løfte kvalitet en på sti- og løypeproduktet
Det vil væreen utfordring å utvikle Hol kommunesom en reiselivskommuneuten å øke
tilbudet i form av flere stier og løyper.Økt antall brukere kan føre til at kvalitetenpå
opplevelsenforringes,både for fastboendeog reiselivsnæring,spesielti høysesong.For å
møte denneutfordringen ønskerHol kommune å satsepå å tilrettelegge bedre i områder
som alleredeer mye brukt. I Hol kommunebegynnerdet i enkelte områderå bli slitasjefra
ferdselpå mark og vegetasjon,samtidigsom vi har et stort sti- og løypenett som i dag er
relativt lite brukt. Gjennom informasjonom tilbudene rundt om i kommunenog bedre
tilretteleggingkan belastningenfordelesbedre utover infrastrukturensom alleredeligger
der. Utfordringenblir å identifisereflaskehalsenerundt om i kommunen,som med konkrete
tilretteleggingstiltak kan væremed å heve tilbudet. Dette vil væreviktig for Hol bådesom
bo- og reiselivskommune.
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Organisering av arbeidet
Kommunens rolle
Kommunenhar det overordnedeansvaretfor sti- og løypenettet i forvaltningssammenheng
etter lover som plan- og bygningslovenog friluftsloven. Det offentlige er pålagtansvaretfor
at alle skalha mulighet til å drive friluftsliv. Det er ingenlovpålagtoppgavefor kommunenå
besørgedrift av løypenettet,men det er over tid blitt en forventningblant ulike
brukergruppertil at dette er et ansvarsom tilligger kommunen,som en friluftslivs-, reiselivsog nasjonalparkkommune.
Hol kommunehar i dag en aktiv rolle i arbeidet med stier og løyper.Ikke bare har
kommunenansvaretsom planmyndighet. Kommunenstår ogsåsom avtalepartmed
grunneierneog sti- og løypenemndene, gir tilskudd til drift av kommunenssti- og
løypenemndene, gjennomførerprosjekter,vedlikeholderinfrastruktur og drifter Geilosti- og
løypeområde. Hol kommuneønskerå tydeliggjøresin rolle som plan- og
forvaltningsmyndighet,og å bidra til den praktiskedriften av sti- og løypearbeidetigjennom
tildeling av tilskudd til sti- og løypenemndenesom skalværedet utøvendeleddet.
Kommunenvil behandlesøknaderom tilskudd til tilretteleggingstiltakog kunne veiledeved
søknaderom spillemidler.
Sti - og l øype nemndene s rolle
Sti- og løypenemndeneer ansvarligefor drift og vedlikeholdav stier og skiløyperinnen sitt
områdei henholdtil handlingsplan,driftsavtaler og retningslinjer. Det er ønskeligat de
lokale nemndeneskalha representanterfra lokalegrunneiere, velforeninger,reiselivsnæring
og lag/organisasjoner.Organisering
en av nemndeneer nedfelt i retningslinjerfor sti- og
løypenemnder. Denkonkretesammensetningenvil kunne varierefra nemnd til nemnd.De
ulike entreprenørenesom preparererskiløypeneskalikke væreen del av de lokalesti- og
løypenemndenefor å unngåblandingav roller. Sti- og løypenemndeneer oppdragsgivere,
entreprenørerer tjenesteleverandører.Det er hensiktsmessigat sti- og løypenemdene
organiseressom frivillige organisasjonerog registreresi Enhetsregisteret,blant annet for å
væresøknadsberettigeti flere tilskuddsordninger,både til det offentlige og til stiftelser.
Det inngås driftsavtalermellom Hol kommune og nemndene, som ivaretar drift og
vedlikehold av sti- og løypenettet og kommunensavtalefestedeansvarovenfor berørte
grunneiere. Sti- og løypenemndeneer med dette det naturligekontaktpunktetfor
grunneiereog brukere av sti- og løypenettet, som det utøvendeleddet i arbeidet med stier
og løyper.
Sti- og løypenemndenehar ansvarfor å organiseresin aktivitet på en hensiktsmessigmåte,
slik at aktiviteten står i forhold til de økonomiskerammene. Det er en målsett ing å utnytte
de tilgjengeligeressursenetil løypekjøringbest mulig. Sti- og løypenemndeneer ansvarlige
for å vurdere ulik prepareringav skiløyperinnenfor området og balanseredette opp mot
økonomi.Vurderingenav tilretteleggingsgradenskalgjørespå bakgrunnenav det totale
kostnadsbildet og med et fokus på å ha god kvalitet fremfor å øke kvantiteten på
løypenettet.Faktorersom brukerfrekvens, tilgjengelighet, klimatiskeforhold og løypenes
egnethetmå gjenspeilesi hvordanløypeneprepareres.Dette gir videre rammer for å
tilpasseprepareringenav skiløypenelokalt til vær-/ føreforhold og økonomi.I tillegg til
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prepareringsstandarden
er tidsrommet det prepareresen faktor for sti- og løypenemndenes
økonomi.Sti- og løypeområdeneblir med en slik forenklingselvansvarligefor å utarbeide en
plan for hvordande ønskerå preparereløypenettet igjennomsesongen.Fokusetmå værepå
å ha høy kvalitet på de mye brukte løypeneder det er kostnadseffektivtå holde en høy
standardigjennomsesongen.Høyereliggende,værutsatte, mindre brukte og løyper som
bare tidvis blir brukt burde ha en lavereprioritet, med den hensiktenat de kan kjøresopp
med enkleremidler i kortere perioder når bruksfrekvensener høyere.Det leggesvekt på at
man skalha et tilbud med skiløypermed høy kvalitet i alle områdenei kommunen.
Grunneiere og grunneieravtaler
Grunneierehar disposisjonsrettover egengrunn og er en sentral medspilleri arbeidet med
et godt sti- og løypenett.Det er derfor viktig med et godt og formalisert samarbeidmed
berørte grunneiere.Det inngåsavtaler om bruk av grunn med berørte grunneiere,og det
betalesut kompensasjonfor løypekjøring.Kompensasjonbetalesut for tilretteleggingenved
bruk av motorkjøretøy,og inngrepsom følge av dette. Hol kommunestår som avtalepart
med grunneierne i avtalene og følger opp ansvaretigjennomdriftsavtalermed de ulike stiog løypenemndene.Omfangetav kompensasjonfor bruk av motorkjøretøytil løypekjøring
er beregnetut fra eksisterendeløyper,og satsernedfelt i grunneieravtaler.Finansieringenav
grunneierkompensasjonen
dekkesav Hol kommune.Unntakfor grunneierkompensasjon
er
nedfelt i grunneieravtalene. Grunneierneoppfordrestil å vurdere å tilbakeføre
kompensasjonentil sitt lokalesti- og løypeområde.Det bør ved nesterevisjonav
grunneieravtalenetas sikte på å inngålangsiktigeavtaler om bruk av grunn,fortrinnsvismed
automatiskfornyelseom ingen av partene sier opp avtalen.Det ønskesmer langsiktigheti
avtalenebåde fordi det er svært tidkrevendeå inngånye med få års mellomrom og fordi det
med bakgrunni langsiktigeavtaler kan forsvares å investerei tilretteleggingstiltaki de
aktuelle traseene.Lengrevarighetpå avtalenevil ogsåskapemer forutsigbarhetfor berørte
grunneierne.

Frivillige lag og organisasjoner
Det er mange frivillige lag og organisasjoneri kommunensom har felles formål og interesser
i sti- og løypeproduktet.I enkelte sti- og løypeområderer dugnaderog felles møter godt
organisertinnenfor rammeneav sti- og løypenemndene,i andre områderer det lokale og
hyttevelforeningersom har gått sammen.Det bør leggestil rette for at lokalevel, lag og
foreningerfår mulighetentil å bidra i områder der de har tilhørighet. Sti- og løypenemndene
vil værede naturlige knutepunktenei de ulike områdenei kommunen.Flereforeninger,lag,
organisasjonerog utvalg ønskerå bidra om det leggestil rette for det. Det bør vurdereså ha
med representanterfra lokalefrivillige lag og organisasjoneri sti- og løypenemndene.Dette
er tiltak som kan væremed å støtte opp om det lokale engasjementeti de ulike områdene.

Sti- og l øypenemndene
En av målsetningentil handlingsplanener å vurdere organiseringenav arbeidet med stier og
løyper. Hol kommuneønskerå gi sti- og løypenemndenemer ansvar, slik at flere avklaringer
med for eksempelgrunneiereog velforeninger,prioriteringer mellom ulike traseerog
lignendekan gjøresav nemndeneistedenforkommunen. Dette fordrer at nemndeneer
8

bredt sammensattav ulike brukergrupper,og kan kommetil enighetom prioriteringen
innenfor områdene.
Geilo
Geiloløypeområdedriftes i dag av Hol kommune. Kommunestyretvedtok å overta ansvaret
for løypeområdetda Geilo& omegnLøyperASla ned driften i 2012.Driften av Geilosti- og
løypeområdeer i utgangspunktetikke en kommunaloppgave, men en oppgaveHol
kommunehar påtatt segansvaretfor inntil en ny organiseringsformer på plass.
Det opprettes en sti- og løypenemndfor Geiloområdet.NemndaomfavnerområdeneGeilo,
Budøla- Odnakkog Skurdalen.For at en ny organiseringav sti- og løypeområdetskallykkes
er man avhengigav å inkluderede ulike brukergruppeneog interesseorganisasjonene
i
området. Det væresegrepresentanterfr a næringslivet,hytteforeninger, fastboendeog
idrettslag.De aktuelleinteressegruppenesamlesi en felles organiseringsform slik at man kan
komme frem til felles mål og retning for driften av sti- og løypeområdet.Rådmannengis et
mandattil å opprette en ressursgruppesom kan arbeidefrem forslagtil organiseringsform,
sammensetningog vedtekter til Geilo sti- og løypenemnd.
Sombakgrunnfor utviklingenav stier og løyper innenfor området kan nemndase til
rapportene«Skigledefor alle», masterplanfor terrengsyklingpå Geiloog andre berørte
planer.
Øvrige løypenemnder
Organiseringenav sti og løypenemndene for Sudndalen,Hovsåsen,Holsåsen,Ustaoset,
Haugastølog Dagalibeholdesslik de har vært. Det forventesat det skalværeet utstrakt
samarbeidnemndeneimellom for å sikreen god og effektiv drift og utvikling av sti og
løypeprodukteti hele Hol kommune.

Finansiering
Hol kommunebenytter segav en sammensattmodell for fellesgodefinansiering.
Typeavtale
Kommunaletilskudd til de
enkelte sti- og
løypeområdene

Parter
Sti- og
løypenemder

Disposisjon
Drift og mindre
infrastruktur

Frivilligeavtaler om
fellesgodefinansiering

Lokalebedrifter

Drift

Kommentar
Tilskuddfordeles
etter egen
fordelingsnøkkel.
Finansiering
fastsettesi årlig
budsjettprosess.
Årlig tilskudd til
stier og løyper,
basertpå
bedriftenes
omsetningstall.
Ved inngåelse
binder bedriften
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segi en periode.
Det vanligsteer 3års perioder.
Frivilligebidrag
Hyttevelforeninger, Drift og infrastruktur
Valgfritt beløp som
fastboendeog
betales via f.eks.
turister
Vippseller
overføresdirekte
til løypeområdet.
Flerevelforeninger
organisererfelles
innbetalingertil
løypeområder.
Utbyggeravtaler
Utbyggereog
Todelt:
Avtaleom bidrag
kjøpere
Utbyggere Infrastruktur basertpå 1%av
Kjøpere Drift
omsetningsverdien
på eiendom.
Klausulom årlig
differensiert
løypebidragfra
kjøper.
Utbyggingsavtaleretter
Utbyggere
Kuntil infrastruktur
Det kan gjennom
plan- og bygningsloven
(omlegging,
bestemmelser
bruer/klopper, kryssing krevesat
etc.)
utbyggerei et
område besørger
helt eller delvis
etableringav
nødvendig
infrastruktur.
Avtaleneregulerer
den enkelte
utbyggersitt
forholdsmessige
anleggsbidrag.
GrunneierkompensasjonerGrunneiere
Ikke bundet
Utbetaling til
grunneieresom
kompensasjonfor
bruk av grunn til
maskinpreparering.
Beregnesut fra
omfanget løyper
på eiendommene.
Finansieressom for
kommunale
tilskudd.
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Tilskudd til sti - og løypeområdene
Det utbetaleskommunalttilskuddsom et bidragtil driften av sti- og løypenemndene. Tilskuddet
utbetalesav kommuneni henholdtil sistepolitisk vedtatte tilskuddsnivåog i henholdtil
driftsavtalenemed sti- og løypenemndene.
Det utarbeidesog fremmesen egensakfor kommunestyretmed retningslinjerog en
fordelingsnøkkelfor hvordandet kommunaletilskuddet til stier og løyperfordelesmellomsti- og
løypeområdenei Hol kommune. Tilskuddsmodellen
bør ta hensyntil omfangetav stier og
løyper,brukerfrekvens,løypenesegnethetog tilgjengelighet.Tilskuddetskalsikreen
grunnfinansieringtil stier og skiløyperi kommunen.Om det er et ønskeå økekvaliteten
ytterligeremå det finansieresigjennomulike frivillige eller avtalefestedebidrag.

Frivillige og avtalebaserte bidrag
De frivillige og avtalebasertebidrageneforvaltesav sti- og løypenemndene.Ordningen
videreføresfor å støtte opp om nemndenes arbeid og skapeinteressefor å bidra til sti- og
løypenettet lokalt. Bidragfra både lokalt næringslivog private er en forutsetningfor å
opprettholde nivået på sti- og løypenettet i kommunen.Næringslivet kan bidra til sitt lokale
sti- og løypenett igjennomfrivillige og avtalefestedebidrag.For å leggetil rette for at
dagsbesøkende
og turister på en enkel måte kan bidra til driften av løypesystemetbør sti- og
løypeområdenevurdere å sette opp enkle betalingsløsningerfor mobil. Enfellesnevnerfor
områder som lykkesmed å få inn frivillige bidrager at de samlesinn igjennomlokale
hyttevelforeninger.Sti- og løypenemndenebør arbeidesammenmed lokale
hyttevelforeningerfor å få til et slikt samarbeid.
Utbyggeravtaler
Grunnlagetfor utbyggeravtalerer partnerskapsmodellenfor Geilo2020. Utbyggeravtalerer
en frivillig avtalebasertordning der utbyggergår med på å bidra med en prosentsats(p.t. 1
%) av oppnåddpris ved salgav boenhet (tomt, hytte, l eilighet og lignende).Brukenav
utbyggeravtalerer en strategii kommuneplanfor Hol og fastsatt i kommunedelplanenfor
Geilo.Omfangetav utbyggeravtalenevil gi variableengangsbidrag.Dissebidragene skal
nyttes til opprusting,vedlikehold,anleggelseav stier og løyperog utfartsparkeringer, som er
prioritert i sti- og løypeplanen.Midlene disponeresav sti- og løypenemndi området hvor
avtaleninngåsog benyttesderfor i utbyggerneslokaleområde. Avtaleneinngåsmellom
utbyggerog kommune.Bådekommunen og løypenemndenekan ta initiativ til
utbyggeravtaler.Gjennomutbyggeravtalenetinglysesheftelseog kjøper av boenhet
forplikter segtil å betale årlige bidragtil driften av det lokalesti- og løypeområdet.Avtalen
skalsikreat de som i fremtiden vil ha nytte av fellesgoderbidrar til finansieringenav disse,
ogsåutenfor de planfastsattetiltakene i den aktuelle reguleringsplanen
.
Utbyggingsavtaler
Gjennomreguleringsplanarbeidet
kan det inngåsutbyggingsavtaleom finansieringav
nødvendiginfrastruktur i utbyggingsområdetsom er en direkte følge av utbyggingen.
Avtaleneer hjemlet i plan- og bygningslovenkap. 17, og fastsatt i bestemmelsenei
kommuneplanensarealdel2014-2020 for Hol kommune.Enutbyggingsavtalekan gjelde
forhold som kommunenhar gitt bestemmelseom i arealdeleni kommuneplaneneller i
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reguleringsplaner.Utbyggingsavtalerer aktuelt der det stilles krav til gjennomføringav tiltak
som direkte- eller indirekte utløsesav den enkelte utbygging.Gradav økonomiskytelse
avtalesgjennom dette. I områder der utbyggingerutløser et behov for endringi
infrastrukturenfor stier og løyperbør dette finansieresigjennomutbyggingsavtaler
.
Sti - og l øypefond
Sti- og løypenemndenekan søkepå midler fra fondet for å finansieretilretteleggingstiltaki
sti- og løypenettet.Ønskerandre interesserteå søkeom tilskudd til tilretteleggingstiltak,
spilles forslageneinn til den lokale sti- og løypenemnda, slik at tiltakene kan vurderesog
prioriteres. Sti- og løypenemndeneprioriterer de ulike forslageneut ifra behovet for sitt
områdeog kan årlig søkekommunenom tilskudd fra sti- og løypefondet.
Søknadsprosedyren
er følgende:
- Innen 15.03hvert år sendesforslagtil tilretteleggingstiltaktil de lokalesti- og
løypenemndene.
- Nemndenegår igjennom,vurderer forslagog setter opp en søknadmed en prioritert
liste over tiltak utfra behovet i området
- Søknadeneoversendeskommuneninnen 01.05hvert år
- Kommunenvurderer søknadeneetter kriteriene fastsatt i denneplanen,og legger
årlig frem en sakmed tildeling av midler fra sti- og løypefondetfor kommunestyret.
Alle omsøkte tiltak blir lagt inn i en uprioritert tiltaksliste,som en oversiktover alle
innkomneinnspill.Det tas ikke stilling til når eller om dissetiltakene kan gjennomføres.Fra
den uprioriterte lista leggesdet frem en prioritert liste med tiltak hvert år. Administrasjonen
vurderer og prioriterer søknaderom tilskudd til tiltak og leggerfrem en prioritert liste for
kommunestyretfor vedtakom tildeling av tilskudd fra sti- og løypefondetmed bakgrunni
følgendefaktorer;
- Behovsoppgave/Beskrivelse
av tiltaket og hvilke brukergrupperdet retter segmot
- Beskrivelseav drift og vedlikehold
- Planmessigeforhold og gjennomførbarhetinkludert situasjonskart
- Vurderingav brukerfrekvens
- Tilgjengelighet/ Nærhet(folkehelseperspektivet)
- Prissattkostnadsberegningog finansiering
- Dokumentereegen-/annen finansiering(ogsålån/gave/rabatt)
- Dugnadsinnsats
- Skriftligavtale med berørte grunneiere
- Tiltaket må ha eget kontonummeri bank
Søknaderom tilskudd fra sti- og løypefondetmå inneholdealle dissepunktene. Ufullstendige
søknaderblir returnert, og søknadersom kommerinn etter fristen kan ikke regnemed å bli
behandletdet året. Søknaderom tilskudd til tilretteleggingstiltakbehandlesikke etter planog bygningsloveni dennesøknadsprosessen.
Tiltak som er søknadspliktigeetter plan- og
bygningslovenmå væreplan- og bygningsrettsligavklart før det tildeles tilskudd.
Vedtektenetil sti- og løypefondetsetter rammenefor tildeling fra det kommunalesti- og
løypefondetog begrensningeri tilskuddsandelog tilskuddsramme. Vedtektenefastsetter
ogsåhvordantiltakene skalfølgesopp og rapporteresetter ferdigstilling.For
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spillemiddelfinansierteanlegggjelder de til enhvertid gjeldenderetningslinjerfor
spillemidler.
Avsetningtil sti- og løypefondetvurderesunder den årlige økonomiplanbehandlingen,
eller
ved disponeringav et eventuelt mindreforbrukved kommunestyrebehandlingen
av
årsregnskapet.Det er ønskeligat private aktører kan væremed på finansieringenav
utviklingeni fellesgodeneved å bidra til fondet. Kommunestyrethar myndighetentil å
disponerefondsmidlene.
Spillemidler
I Hol kommuneer det kultur og oppvekstetatensom forvalter spillemiddelordningen.Søkere
på spillemidler kan værekommuner,fylkeskommuner,idrettslag,andelslageller andre
sammenslutningersom ikke har kommersieltformål. For å få spillemidlerforutsettes det at
det er inngått skriftlig avtale med grunneiernemed en varighetpå minimum 40 år. For
mindre kostnadskrevendeanleggkan avtalerpå minimum 10 år godkjennes.For å kunne
søkemå anleggetværemed i Kommunedelplanfor idrett og fysiskaktivitet. Tiltakenei
handlingsplanensom er berettiget til spillemidlervil spillesinn som en del av prioriteringen
mellom de ulike tiltakene i kommunedelplanenfor idrett og fysiskaktivitet.
Ordningener relevantfor sti- og løypeproduktetmed tanke på finansieringentil de ulike
tilretteleggingstiltakene i sti- og løypesystemet.Hovedregelenbør væreat kommunale
midler til investeringersom er spillemiddelberettigedei sti- og løypenettet kanaliseres
gjennomkommunedelplanenfor idrett og fysiskaktivitet og de retningslinjenesom er
knyttet til kommunalttilskudd til spillemiddelprosjekter.I regjeringensnyestebestemmelser
om tilskudd til anleggvektleggesviktighetenav egenorganisertaktivitet, friluftsliv og
spillemiddelordningensrolle i arbeidet med stier og løyper.

Forankring i arealplaner
Etablertesti - og løyetraseerskalleggesinn kartet i både overordnedearealplanersom
kommuneplanensarealdelog kommunedelplaner.De skalogsåleggesinn i områdeplanerog
reguleringsplaner.Eventuelleendringeri traseerog nye stier og løyper skalvurderesi
planprosessenfor å sikreet godt og sammenhenge
nde løypenett.Enforankringi det
kommunaleplansystemetvil væremed på å hindre en bit -for-bit utbyggingsom leggerpress
på sti- og løypetraseene,og vil sikre et sammenhengende
sti- og løypenettogsåi tiden
fremover.
Mindre omlegginger

Mindre omlegginger av sti- og løypetraseerkan utføres i samarbeidmellom sti- og
løypenemndog berørte grunneiere. Det er en forutsetningat man har grunneierstillatelse
for slikeomlegginger.Med mindre omleggingermenesflytting av traseerover kortere
avstanderuten at det anleggesnye traseer.Dette er typisketerrengtilpasninger,som å flytte
stier og løyperutenfor konkreteproblemområderog tilpasningertil endredesnøforholdsom
gjør det enklereå preparereskiløyper.
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Tiltak og tilrettelegging
Det er spilt inn flere ulike forslagtil tilretteleggingstiltakunder utarbeidelsenav
handlingsplanenfor stier og løyper.Mindre tilretteleggingstiltaksom å rydde eksisterende
stier og løyper,fjerning av steiner og lignendekan gjennomføresav sti- og løypenemndene
etter avtale med berørte grunneiere.For større tiltak som krever ytterligere finansieringkan
det søkesom midler fra sti- og løypefondet.Noenav tiltakene er begrensettil deler av året
og andre er helårsprodukter.Enkeltetyper tiltak leggertil rett e for en bred gruppebrukere,
andre er betydeligsmalere.Det er en rekke tiltak som kan vurderesi sti- og løypenettet,
avhengigav hva som er formålet med traseen.Hvordantilretteleggingenutføres vil ha
betydningfor om tiltaket blant annet er søknadspliktigetter plan- og bygningsloven.Det er
viktig å avklarerammeneog beskrivede ulike tiltakene bl.a. for at berørte grunneiereskal
kunne vurdere eventuelletiltak på sin eiendom.
Løyper
Skiløyper

Skiløypervil kunnevarierei breddeog tilrette leggingsgrad,fra store skiløypersom kjøres
opp med tråkkemaskinopp til 8 m breddeog gir plasstil skøytingog to spor for klassisk,til
mindre skiløypermed en begrensetopparbeidelsesgrad.
Noen skiløypervil bli preparert fra
sesongstarttil sesongslu
tt, og andre vil kun bli kjørt opp i deler av sesongen.
Tilførselsløyper

Mindre løypersom går i bolig- og hyttefelt, fra boligfelt og hyttefelt inn til
hovedløypesystemet.
Ikke en del av det kommunaleløypenettet.Prepareringblir ikke
finansiert eller organisertav kommunen.Kommuneninngår ikke grunneieravtalerog betaler
ikke ut kompensasjonfor slike traseer.
Konkurranseløyper/ - lysløyper

Prepareringog vedlikeholdav konkurranseløyperog lysløypersikresgjennomdriftsavtaler
med idrettslagene.
Flerbruksløyper

Traseermed en begrensetopparbeidelsesgrad.
Kanunntaksvisprepareresmed snøscooter
og er tilrettelagt for aktiviteter som hundekjøringog vintersykling.Dette er aktiviteter som
har et høyt konfliktpotensiali skiløyper,spesielti lysløyper og konkurranseløyper.
Popularitetentil vintersyklinger økende,og selvom det er få konflikter mellom skigåereog
fatbike-syklisteri skiløypenei dag vil det trolig bli det etter hvert som antallet syklisteri
løypeneøker. Hundekjøringbør foregåi løyper/traseeregnet for hundekjøringfor å unngå
konflikt med andre brukergrupper.Det er flere hundekjøringsløyperpå større vann i
dalbunnenei Hol kommune.PåUstedalsfjorden,Skurdalsfjordenog Holmevatnetkjøresdet
løyper som brukestil hundekjøring med turister. Disseegnersegogsåsom flerbrukstraseer
for blant annet fatbike. Næringenser på mulighetenfor å utvide dette løypesystemetfor å
ha flere tilbud til besøkende.
Kommuneninngår ikke grunneieravtalerog betaler ikke ut kompensasjonfor slike traseer.
Det må søkesom dispensasjonetter motorferdsellovenved eventuellprepareringav slike
løyper.
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Stier og turveier
Tankenpå å tilrettelegge stier har tradisjonelt vært fremmed i Norge,men brer om seg.De
mest nærliggendeeksemplenei kommunen er Prestholttrappaog den nylig anlagte
sykkelløypaved Vestlia.Opp til knutepunkt,utkikkspunkterog ut fra utfartsområderer
slitasjenpå flere stier i kommuneni dag stor, noe man kan begrensemed målrettede
tilretteleggingstiltak.Det er utviklet prinsipperfor bærekraftigstiutvikling(vedlegg4) som
primært er brukt til stiutviklingmed terrengsyklingsom formål, men grunntankeneog
retningslinjene har klare overføringsverdierfor arbeid med ogsåandre typer stier.
Turstier

Arbeidet med stier har ikke fulgt den sammestrukturen som arbeidet med skiløyper.Deler
av kommunenhar nå ogsåfått god skilting av turstier igjennomdet nasjonale
turskiltprosjektet.Det er her tiltakshaversom har forpliktet segtil å vedlikeholdestiene som
er merket igjennom prosjekteti 10 år etter avtalener inngått. De to ulike settenemed
grunneieravtalerhar ført til en del forvirring, og bør unngåsved at det senereinngåsavtaler
mellom løypenemnderog grunneieremed lang nok varighettil å tilfredsstille kravenetil
turskiltprosjektet.For å benytte segav strukturen og organiseringenen alleredehar
opparbeidetfor løypesystemeti kommunenbør det tydeliggjøresat arbeidet med stier i
områdeneleggestil de lokaleløypenemndene.
Turstienei kommunener av vekslende kvalitet når det kommertil tilrettelegging,merkingog
vedlikehold.Bortsett fra enkelte områder med høy bruk har imidlertid kravet til
tilretteleggingtidligere vært lite for stiene.Det er den sistetiden blitt et økendefokus på
terrengtilpassedestier. Begrepet«bærekraftigestier» som kommerfra satsningenpå
terrengsykkelstierhar overføringsverdiertil arbeid med tilretteleggingogsåpå stier ment for
turgåere.Grunntankener å i større grad tilpassestiene til terrenget for at de skaltåle mer
bruk og slitasje.
Turveier

Turveierer de flerfunksjonelletraseenemed høy utnyttelsesgradfor ferdsel til fots, med
sykkel,barnevogneller rullestol. De har en tydelig grad av opparbeiding,gir god
fremkommelighet,må tåle kjøring med maskiner for vedlikeholdog skalha et fast og jevnt
toppdekke.
Konkurranser i sti - og løypenettet
Det kommerflere henvendelserangåendeulike konkurranseri løypenettet på vinterstid. Det
må derfor stadfestesen rutine der arrangørskalta kontakt med berørt sti- og løypenemnd
for å avklarearrangementeti forhold til løypekjøringen.Det skaltas kontakt i god tid i
forkant av arrangementet,og om nødvendigskalarrangørbekosteekstraløypepreparering.
Terrengsykling
Satsningenpå sykkelog syklinger økende.Fjelldestinasjonerpeker på syklingsom det nye
store satsningsområdet.Det finnes et utvalg av opplevelserinnen tursykling,terrengsykling
og utforsykling,både lokalt og regionalt.Tradisjonelltursyklingpå fjellveier som Rallarveien
og Eventyrveiener eksempler på regionaleruter som trekker syklistertil kommunen.Det
store satsningsområdetvirker allikevelå væreterrengsyklingpå godt tilrettelagte stier. Det
er varierendehvilke tiltak som anbefalesfor ulike stier. Friluftslovengir tillatelse til å sykle på
stier og vegerforutsatt at dette foregår med varsomhetog nødvendighensyn.Sykling
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utenfor stier og vegeri utmark er forbudt med unntak av på fjellet. Det kan oppståkonflikter
mellom syklisterog turgåerei stinettet, og bruken av stiene kan føre til slitasjepå utsatte
steder.Stisyklingkan værevanskeligå kombineremed turgåingi bratte områderuten at det
tilretteleggesmed tanke på dette.
Skaldet gjørestilretteleggingstiltakmed tanke på terrengsyklingi stinettet, må det gjøresi
et samarbeidmed berørte grunneiere.Sti- og løypeplanenomfatter ikke grunneieravtaler
knyttet til terrengsykling.Det oppfordrestil at næringsaktøreri samarbeidmed sti- og
løypeområdetog aktuelle grunneierearbeidermed en organiseringinnen dette området.
I et samarbeidmellom det regionaleterrengsykkelprosjektetTråkk’n’roll, Visit Geiloog
lokale næringsaktørerer det utarbeidet en masterplanfor terrengsykkelpå Geilo.Det
opereresmed ulike former for stier og tilrettelegningsgraderfor terrengsykling. Noen tar
sikte på felles bruk mellom flere brukergrupper,andre er ment utelukkendefor
terrengsykling.
Tradisjonellestier
Smalerestier som har blitt til av ferdselover tid. Brukt til turgåing,stiløping,ridning, og ikke
spesielttilrettelagt for terrengsykling.Stienesnor segi terrenget, og fremtoningenvil variere
med terrenget stien går igjennom.Har tradisjonelt ikke vært vedlikeholdeller tilpasset
terrenget, slik at de er sårbaremot slitasje.
Stier tilrettelagt for terrengsykling
Stier spesifikt bygd og tilrettelagt som terrengsykkelstier. Stienebør ikke lagesfor brede
(under 100 cm), og bør tilretteleggesetter prinsippenefor bærekraftigstiutvikling (vedlegg
4) for at traseenskaltåle mye slitasje. Det kan værenødvendigå byggeopp traseenemed
kult og grusfor å byggeopp terrengsykkelspesifikke
elementer i stien. Slikt arbeid er
omfattende krever en del grunninvesteringersom gjør at de bør leggestil områder i
nærhetenav kommersielleknutepunkt.Etter at slikestier er bygd,tåler de mer slitasjeog
krever mindre vedlikeholden de tradisjonellestiene.
Utfor basertesykkelstier
Stier spesifiktbygd og tilrettelagt som terrengsykkelstier. Bredere,brattere og ment for
brukeremed høyereferdighetsnivåog høyerehastighetersom ikke lar segkombineremed
andre brukergrupper.Slikestier inngårofte i rene sykkelanlegg,og gjernei tilknytning til
veier eller stolheiserfor transport.
Ridning
Friluftslovenhjemler ridning etter stier og vegeri utmark, mensdet på fjellet er till att å ri
over alt. Kjøringmed hest skalforegåetter vegerder grunneierhar gitt sin tillatelse. Ridning
er et tradisjonelt tilbud i en fjelldestinasjon.Imidlertid er dette en aktivitet som ofte kommer
i konflikt med andre brukergrupper.Organiserterideturer følger ofte de sammetraseeneog
skaperspesieltstor slitasjepå utsatte steder.Ridningbør derfor kanaliserestil traseerder
konflikter og terrengslitasjekan minimaliseres.
Sti og løypeplanenomfatter ikke grunneieravtaler,tilretteleggingog informasjonknyttet til
bruk av hest. Det oppfordrestil at næringsaktørenei samarbeidmed aktuelle grunneiere
arbeidermed en organiseringinnen dette området.
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Utfartsparkeringer
Utfartsparkeringerer sentralefor å sikretilgjengelighetentil sti- og løypenettet.Mindre
parkeringerbør sikresigjennomavtaler mellom berørte grunneiereog den aktuelle sti- og
løypenemnda.Etter plan- og bygningslovenkan ikke parkeringsplasser
for mer enn 10 biler
opparbeidesfør området inngåri godkjentreguleringsplan
. Sti- og løypenemndenekan søke
om tilskudd fra sti- og løypefondettil opparbeidelseav utfartsparkeringer.I
kommunedelplanfor Geiloer det ikke satt av nye utfartsparkeringer,men intensjonentil
kommunener at det i framtidige reguleringsplanerfor f ritidsbebyggelseog
reiselivsområder/turistbedriftområderblir satt av nødvendigareal til utfartsparkering.
Skilting og merking
Godskiltingog merkinger en viktig del av et godt sti- og løypenett.For at skiltingenskalha
et systemer det utarbeidet skiltplanerfor skiløypenei hvert av kommunenssti- og
løypeområder.Sommerskiltinger hovedsakeligplanlagtog utarbeidet igjennom
turskiltprosjekter.Det er viktig at turskiltene i kommunenfølger den sammemalen slik at
skiltingenfremstår som enhetlig. Det vil væresti- og løypenemndenesoppgaveog følge opp,
supplereog vedlikeholdeskilting og merkingbåde for stier og løyperinnenfor sine
respektiveområder.
Turskiltenesutforming (størrelse/farge/logo/vanskelighetsgrad)
skalfølge standardenfra
Merkehåndboka.
Somretningsskilt:Grønnfargedealuminiumskilt(3 mm), fargekodeNCSS7020B70G,
font
Helvetica,skriftfargeantikkhvit, med retningspil-stedsnavn-km-fargekodetsymbol.
Somstedsnavnskilt:Aluminiumsskiltsom over, med stedsnavn.
Egettoppskilt med skiltnummeri hht skiltplanfor området. Skalstå på toppen av
skiltstolpen.
Påskiltstolperi aktuellekryssskaldet væreløypekarti størrelseA3 over nærområdet.
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Løyper
Skilting

Ved eventuelleendringerskaldet skiltesved alle utgangspunkt og i alle løypekryss,samt
væreinfokart ved alle løypekryss.Ved viktige utgangspunktskaldet være
informasjonstavler.
Merking

Alle løyperi fjellet skalsom minimum værekvistet.
Plaststikkerskalsom utgangspunktikke brukes.Der det ønskeså bruke plaststikker,er det
en forutsetningat alt skaltas inn etter endt sesongog at det gjøresetter nærmereavtale
med grunneier.Om ønskeligkan permanentstakingbrukes.Det skali så fall brukes
trestaker.
Rydding

Løyperskalryddesfor greinersom hengerinn i traseen.
Stier
Skilting

Det skalskiltesved alle utgangspunktog i alle stikryss,samt væreinfokart ved alle
utgangspunktog viktige kryss.Utforming av stolper og skilt er som for løyper.
Merking

Stier skalmerkesmed en loddrett rødmalt strek, ca.4 x 15 cm. Det skalbrukessignalrød
maling. Det skalikke merkespå jordfast stein, tre, eller lignende.Merkingenskalskjepå en
løs,passestor stein, gjernesatt oppå en større jordfast stein. Pålite synligsti bør en kunne
se fra merke til merke.Påtydelig sti skaldet ikke merkesoftere enn at man er sikkerpå å
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værepå riktig sti. Det skalalltid væremerke ved stiensstart, og som bekreftelserett
før/etter stikrysseller passeringav uoversiktligesteder.
Rydding

Stier skalryddes i for greinersom hengerinn i traseeni 1 - 1,5 m bredde.

Retningslinjer for kommunens arbeid
Handlingsplanenfor stier og løyperskalleggestil grunn for all detaljplanlegging.
Sti og løypenetteti Hol skalorganiseresi sti- og løypeområdersomledes av sti- og
løypenemnder.
Det skalinngåsdriftsavtalemellomkommuneog sti- og løypenemnd.

Stier og løyper skalinnarbeidesi arealplanerog sikresmed egenarealkategorii alle
arealplaner.
I arealplansakersom berører sti- og løypenettet i kommunensløypeområderbør sti- og
løypenemndenegis anledningtil å gi høringssvar.
Utbyggerskalinitiere grunneieravtaler,og opparbeidegodkjentalternativ trasé, ved
utarbeidelseav nye reguleringsplanerog reguleringsendringersom medførerkonflikter
med sti- og løypeplanen.Om eksisterendetraseermå leggesom skalhensynettil stier og
løyper veie tungt i planbehandlingen.
Løyperskalder dette er nødvendigleggesutenfor eksisterende/planlagtveinett.
Det skalstilleskrav til grønnekorridorer langsstier og løyperpå 30 m i byggeområderjf
kommuneplanensarealdel.
Kryssingmed skibru/kulvert bør gjennomføresgjennomutbyggingsavtalerder løyper
kryssertrafikkerte veger
Kommunenskalgjennomkommuneplan,kommunedelplanerog reguleringsplanerfølge
rutiner f or inngåelseav utbyggeravtaler.
Konkurranse
- og lysløyperforvaltesav kommunedelplanfor idrett og fysiskaktivitet.
Det skalinngåsdriftsavtalermed idrettslagom drift og vedlikeholdav konkurranse- og
lysløyper.
Det skalinnarbeidesutbyggingsavtale
r i områderhvor dette er aktuelt.
Det skalarbeidesmed å etablereutbyggeravtaleri områder regulert til fritidsformål.
Kommunalttilskudd til drift og vedlikeholdav løypenettet vurderesi den årlige
økonomiplanbehandlingen.
Inntekter fra utbyggeravtaler skalavsettestil oppgraderingog vedlikeholdav sti og
løypenettet.
Skilt- og merkingskalværeensarteti sti- og løypenettet,og følge nasjonalstandardihht.
merkehåndboka.
Sti- og løypenemndeneskalvarslesog løypekjøringstoppesdersomvillrein nærmer seg
løypenettet
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Vedlegg
Retningslinjerfor Sti- og løypenemnder (vedlegg1)
Løypeoversikt(vedlegg2)
Oversiktover kartlagtestier (vedlegg3)
Prinsipperfor bærekraftigstiutvikling(vedlegg4)
Uprioritert tiltaksliste (vedlegg5)
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