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Dokumentet inneholder vurderinger og hensynsbeskrivelser av endinger i kommunens løypenett for
snøscooter i 2021. Vurderingene er gjort etter bestemmelser i Motorferdselloven § 4a og forskrift om
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 4a.



 

Forord 
Det er i dette dokumentet gjort særskilte vurderinger i forhold til at enkelte løypetraséer passerer 
støyømfintlige bygg. Det er tatt hensyn til eieres ønsker og behov, men også at dersom støy på et 
senere tidspunkt blir et problem, vil dette løses i samråd med løypeeier. 
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6a, Arm Stikkelvika 
Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2011 hvor det er tilrettelagt for 15 hytter. Før planen ble 
vedtatt var det seks bebygde tomter i området og siden 2014 har tre nye tomter blitt solgt. Flere av de 
berørte hyttene har tidligere søkt og fått innvilget dispensasjoner for kjøring, deriblant for kjøring av 
materiale og hogst.  

Løypa følger eksisterende vei (som ikke er vinterbrøytet pr. i dag). To støyømfintlige bygg passeres 
med avstand på mer enn 400 meter. Bygg tre passeres med avstand på mer enn 180 meter. Området er 
skogkledt og kupert og vurderes som naturlig støyskjerming.  

 

 

 

 

Videre går løypa over ej myr. Her passeres eiendom som med tiden skal bebygges med hytte. 
Avstanden mellom løypa og tomta er ca. 50 meter og tomta ligger bak en skogkledt åskam. Denne vil 
fungere som en naturlig støyskjerm for fremtidig bygg på tomta.  



 

Videre går løypa langs nedre del av en skogkledt åskam før den deler seg og den ene går mot øst, mot 
eksisterende bebyggelse. Her ligger løypa midt mellom tre tomter hvorav to er bebygd med hytter, 
avstand ca. 30 meter. Denne er ikke gjennomkjøringsløype og bebyggelsen vil ikke bli berørt av 
gjennomgående trafikk. Løypa vil bli benyttet kun av de tre hytteeierne og deres evt. besøkende. 
Området er kupert og skogkledt og det er lite sannsynlig at støy vil oppleves som sjenerende. 
Sikkerhet for kjøring i området anses ivaretatt; nedsatt fartsgrense og løypa er ikke en 
gjennomkjøringsløype slik at ÅDT vil ikke bli særlig høyere etter opprettelse av løypa sammenlignet 
med tidligere situasjon, les gitte dispensasjoner.   

 

Hyttene nederst i feltet, der løypa går ut på vannet, ligger mer enn 50 meter fra foreslått trasé. Her kan 
det forekomme gjennomgangstrafikk siden traséen starter ved parkeringsplass, men pga. dennes 
størrelse anses det ikke som sannsynlig at denne blir mye benyttet som adkomst for andre enn de som 
har tilknytning til hyttefeltet.  



Hytte i øst er naturlig skjermet fra traséen pga. terrengets arrondering. At området er skogkledt gir 
også en viss skjerming for støy.  

Traséen og hytta i vest er adskilt med skogkledt åskam. Avstanden er her ca. 80 meter. Skogområdet, 
terrengets arrondering og avstanden gjør at bebyggelsen er vurdert å ha naturlig støyskjerm.  

 

Grunneiere i området: 

74/5 Dag Ove Ingebrigtsen (Ikke bygg i området) 

75/2 Mathias Sjåvik (Ikke bygg i området) 

75/3 Mona Lamo (Ikke bygg i området) 

75/13 Lars Tore Hatten (hogsttillatelse fra 2018 ut sesongen 2020) 

75/25 Maria Kongsdal 

75/22 Kenneth Lifjell 

75/15 Marie Karoliussen og Bjørn Ormaasen 

75/14 Per Eidems etterlatte  

75/19 Pål Stian Rasmussen (disp. gitt i 2016 og 2017) 

75/27 Tina Kristine Beck (ubebygd) 

74/17 Bjørn Hatten og Odd Arne Hatten (>400 meter) 

75/2/3 Sigrid Lillevold og Nils Hansgård (>150 meter) 

74/15 Alf Ludvig Ludvigsen (>450 meter) 

 
 

 



6d, Arm Tvildal 
 

Løypa er en blindvei som skal imøtese behovet for adkomst til løypenettet for de fastboende og 
hyttefolk, samt å kanalisere trafikken langs privat vei.  

Første bebyggelse ligger i østlig retning av løypa med avstand på ca. 90 meter. Det er en 
høydeforskjell mellom løype og bebyggelse på ca. 8 meter. Foran boligene er det beplantning. Disse er 
sannsynligvis der for skjerming mot vind og vil også fungere som støyskjerm. Løypa deler seg i yform 
hvor den ene går direkte til en parkeringsplass ved en privat vei. Begge løypene passerer en 
fritidsbolig. Avstand til hytta er ca. 70 meter for begge løypene og hytta er skjermet på begge sider 
pga. terrengets arrondering og at området er skogkledt. 

 



Løypa som går mot vest fortsetter langs privat vei før den ender i parkeringsplass. Det er også tegnet 
inn en trasé opp i skogen, forbi en hytte og fram til en teig med dyrka mark. Hytteeier og eier av 
dyrkamarka er en og samme person som har ønsket traséen. Vedkommende står seg da fritt til å tillate, 
eller ikke tillate, at denne traséen benyttes av hyttefolk i området for adkomst til løypenettet.  

Fritidsboligen ligger ca. 30 meter fra løypa, bak en skjerm av skog. Pga. nedsatt hastighet og løypas 
svært begrensede ÅDT vurderes det som lite sannsynlig at løypa forringer hyttebrukeres følelse av 
trygghet.  

   

 

 Grunneiere: 

78/4 Tone Tvildal 

78/16 Solveig Aune 

78/5 og 78/5/2 Truls Sjåvik 

78/6  Lars Vesterbukt 

78/19 Wenche Nyland 

 

 

 

 

 



6a, Arm Haugtun 
 

Adkomsten starter ved eksisterende opparbeidet bålplass/samlingssted like øst for utløpet til 
Bjørkåselva. Løypa starter hhv. 60 meter og 120 meter fra hyttene i området. Hyttene er godt skjerma 
bak skogen som også vil fungere som naturlig støyskjerm.  

 

Grunneiere: 

49/16 Anne Tove Lie 

49/36 Morten Valrygg og Trine Valrygg 

 



 

3a, Arm Sandøreng 
Løypa går over privat bru og videre langs dyrka mark på nedsiden av bolig. Minste avstand er ca. 65 
meter med høydeforskjell på 10 høydemeter. Trær som står foran bygningen vil fungere som naturlig 
støyskjerm. 

 

Grunneiere: 

31/1/1 Regina og Tor-Arne Haug 

36/9 Ivar Sandøreng 

 

 

 

 

 

 

 

 



2, Arm Tjønna Hyttefelt 
Løypa lå under høringen i strandsonen og dette kan virke sjenerende. Har derfor valgt å legge traséen 
lengre ut, slik at minste avstand til eiendommene i strandsonen blir 30 meter. Flere av hyttene har 
naturlig støyskjerm i form av skog og kratt mot løypa på vannet. Dette er ikke en gjennomgangsløype 
slik at støy fra andre enn brukere av hyttene vil ikke forekomme.  

Pga. nedsatt hastighet og løypas svært begrensede ÅDT vurderes det som lite sannsynlig at løypa 
forringer hyttebrukeres følelse av trygghet. 

 

 

Grunneiere: 

30/14 Asbjørn og Randi Storvik 

30/35 Tommy og Gro-Elin Olsen 

30/32 Espen og Jeanette Isaksen 

30/26 Leif Tjønna 

30/25 John Tjønna 

30/24 Edny Sagmo 

30/20 Hedly Tjønna 

30/23 Svein Tjønna 

30/31 Margit Stormli 

 

 

 

 

 

 

 

 



2, Arm Engan 
Løype ligger i strandsonen, ca. 30 meter fra alle berørte hytter. Traséen er en blindvei som skal 
imøtese hytteeieres behov for adkomst til løypenettet. ÅDT på traséen vil være meget begrenset og 
med nedsatt fartsgrense vil sannsynligheten for at løype virker sjenerende være liten. Alle hyttene har 
skjerming mot vannet (hvor traséen ligger) i form av trær og busker. Disse vil også fungere som 
støyskjerm.  

 

Grunneiere:  

9/8 Berit Turmo 

9/19 Klaus Fjellbekkmo 

9/16 Inger og Harald Hammer 

9/18 Ronny Klæbo 

9/24 Bente Stuvland og Per Ivar Sveli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1, Arm Skundberg 
Løypa går langs eksisterende skogsbilvei. Denne blir ikke brøyta hvert år, men veien er av en slik 
standard at dette er mulig. Traséen går forbi en hytte. Avstand fra veien til selve hytta er ca. 10 meter. 
Grunneier av hyttetomta benytter denne traséen til kjøring av ved. Siste dispensasjon gikk ut i 2019.  

Løypa passerer rett utenfor hytta. Hvorvidt støy fra trafikk vil oppleves som sjenerende må vurderes 
etter endt sesong. Det går en annen trasé like ved, videreført fra forsøksperioden, og denne er nok mest 
naturlig å benytte hvis man ikke skal på besøk. Like før man kommer opp til hytta er en skarp sving 
slik at farten blir naturlig redusert, og man vil ha god tid til å stoppe dersom det skulle være folk ute. 
På tur ned er det god sikt. Området vil skiltes med nedsatt hastighet samt at man har mulighet til å 
sette opp «barn leker»-skilt.  

Dersom man etter endt sesong vurderer traséen som lite hensiktsmessig, kan man legge en trasé på 
nedsiden av hytta.  

 



 

Grunneiere: 

23/1 Tore Skundberg 

23/1/1 Are Skundberg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4, Arm Hotellet 
Traseen begynner på parkeringsplass, går over bekken og ut på løypenettet. Traséen er ca. 50 meter 
lang. På oversiden og nedsiden av startpunktet er brakker som benyttes til utleie. Byggene står på 
høydekote 247 og 237, mens løypa starter på kote 242. Her er altså byggene naturlig skjermet ved at 
det er store høydeforskjeller i terrenget. Bedriften som skal bruke traséen i sin næringsvirksomhet er 
underlagt restriksjoner for støy etter forurensningsloven.  

Videre går løypa ned, over bekken og gjennom dennes kantsone som består av trær og busker. Når 
denne er passert vil den fungere som en naturlig støyskjerm.  

 

Grunneiere: 

1/29 Hattfjelldal kommune 

1/29/1 Kassia Büchmuller 

1/29/2 Hattfjelldal hybelhus AS 
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