
 

 

Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA-K01 
  

JournalpostID: 20/6659 

Saksbehandler: Bjarne Haugen 

 
 

Dato: 23.10.2020 

 
 

 
 

Tillegg endringer løypenett snøscooter 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Plan- og ressursutvalg 26.10.2020 060/20 

 
Rådmannens innstilling 
 
Hattfjelldal kommune legger med dette løype/trasé nr. 4, Arm Hotellet ut til høring og offentlig 
ettersyn sammen med «Endringer i løypeplan snøskuter for Hattfjelldal 2020». Dette i medhold 
av Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
§ 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. VII. Frist til uttale settes til 6 
uker fra kunngjøring. 

 
Plan- og ressursutvalg 26.10.2020: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PRU- 060/20 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune legger med dette løype/trasé nr. 4, Arm Hotellet ut til høring og 
offentlig ettersyn sammen med «Endringer i løypeplan snøskuter for Hattfjelldal 2020». 
Dette i medhold av Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. 
VII. Frist til uttale settes til 6 uker fra kunngjøring. 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Hattfjelldal kommune 26.10.2020 
 
 
 
Mona Vik 
formannskapssekretær  



Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

23.10.2020 172590 Kart arm hotellet 
23.10.2020 172591 Plan løypenett snøscooter 2016_2023 Endringer 2020_2 
 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
PRU vedtok den 20.10. i sak 055/20 å legge «Endringer i løypeplan snøskuter for 
Hattfjelldal 2020» ut til høring og offentlig ettersyn. 
Under folkemøtet i Hattfjelldal samme dag ble vi gjort oppmerksom på at det manglet en 
løype som var meldt inn ønske om, men ikke skriftliggjort. Dette gjelder traséen på ca. 
50 meter til/fra hotellet, der nye drivere satser på scooterturisme. 
 
Saksopplysninger: 
Nye drivere av hotellet har kjøpt dette for å drive med scooterturisme og har fra dag en 
satt som forutsetning at det måtte etableres tilføselsløype derfra til hovedtraséen. Dette 
er imidlertid ikke sendt inn skriftlig, men forutsatt at administrasjonen tok med seg 
videre i sitt arbeid med revisjon av løypenettet. Under folkemøtet i Hattfjelldal samme 
dag som PRU gjorde sitt vedtak, ble vi gjort oppmerksom på at denne løypa manglet, 
nå benevnt løype/trasé nr. 4, Arm Hotellet. 
 
Vurdering: 
Adkomst til løypenettet fra hotellet er i praksis intet problem, da traseen går kun på 
kommunal eiendom etter adkomstvei til bebyggelsen/hotellet, over en bekk og via 
innmarksbeite til eksisterende løypetrasé. (Jfr vedlegg.) Men det er viktig å få denne inn 
på kartet, slik at det ikke stilles spørsmål om lovligheten i ettertid. Traséen på ca. 50 
meter er av essensiell betydning for den scooterturismen som planlegges fra hotellet. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen ekstra, hvis tillegget kan sendes sammen med den allerede vedtatte utsendelsen. 
 
Kontering: 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Jfr. vedtak. 
 
 

 
 


