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Revidering av forskrift for skuterløyper

Kommunestyret-, har i møte den 23.11.2022 12.00, sak  058/22 gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a. og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vedtar kommunestyret i Hattfjelldal følgende 
endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Hattfjelldal kommune:

§3.b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og salgsportal for 
løypekort.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.

§5. Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidig skilt og annen midlertidig merking skal fjernes 
ved sesongavslutning.

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.

§6.b) Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal 
hensyntas, endre løypetrase i terrenget, dersom terrenget eller kjøreforhold tilsier at 
dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker løypetrase.

Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene.

§8.d) I soner skiltet “Rasting forbudt” er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypa, men stopp 
langs løypa er tillatt.

I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er rasting 
ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender

§8.e) I soner skiltet “Rasting- 100m” er det tillatt å raste inntil 100 meter ut fra løypa på 
islagt vann. Det er bare kjøring i vinkelrett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 
Rasting etter denne bestemmelsen gjelder kun på islagt vann og kun i løyper på 
Røssvatnet, Unkervatnet og Famvatnet.

Ut fra løyper på Røssvatn kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av løypen 
og inn mot land. Røssvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre etter hvert som 
vatnet tappes ned.

§8.f) Slettes.
I soner skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste.
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§9.a) Det må kjøpes løypekort for kjøring i løypene. Løypekortet gjelder for kjøretøyets 
kjennemerke.

Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.

§9.b) Prisen for løypekort reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.

§9.c) Salgsportal for løypekort kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.

§9.d) Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a. gir 
kommunen mulighet til brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
Ny paragraf.

§10. Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Hvert deltagende kjøretøy må ha løypekort i henhold til §9.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det 
antall elever de har i opplæring

§11.a) Kjøring i løypene uten gyldig løypekort, medfører tilleggsgebyr. Tredje gangs 
overtredelse fører til utestengelse fra løypene i to år.

Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. 
Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i 2 år.

§11.b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag fører til anmeldelse. Det vises for øvrig til motorferdselloven §.12.

Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Hattfjelldal kommune. Klagefrist er tre uker 
fra dette brev er mottatt.

Med hilsen

Erik Botnen
Ingeniør

Vedlegg:
Dok.dato Dok.ID Tittel
07.12.2022 202543 Mottakerliste

https://lovdata.no/lov/1977-06-10-82/%C2%A712
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ArkivKode: FA-K01

JournalpostID: 22/5268

Hattfjelldal kommune

Saksbehandler: Erik Botnen

Dato: 01.11.2022

Revidering av forskrift for skuterløyper

Utvalg Møtedato Saksnummer
Plan- og ressursutvalg 08.11.2022 046/22
Kommunestyret 23.11.2022 058/22

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a. og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vedtar kommunestyret i Hattfjelldal følgende 
endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Hattfjelldal kommune:

§3.b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og salgsportal for 
løypekort.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.

§5. Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidig skilt og annen midlertidig merking skal fjernes 
ved sesongavslutning.

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.

§6.b) Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal 
hensyntas, endre løypetrase i terrenget, dersom terrenget eller kjøreforhold tilsier at 
dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker løypetrase.

Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene.

§8.d) I soner skiltet “Rasting forbudt” er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypa, men stopp 
langs løypa er tillatt.

I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er rasting 
ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender

§8.e) I soner skiltet “Rasting- 100m” er det tillatt å raste inntil 100 meter ut fra løypa på 
islagt vann. Det er bare kjøring i vinkelrett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 
Rasting etter denne bestemmelsen gjelder kun på islagt vann og kun i løyper på 
Røssvatnet, Unkervatnet og Famvatnet.

Ut fra løyper på Røssvatn kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av løypen 
og inn mot land. Røssvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre etter hvert som 
vatnet tappes ned.

§8.f) Slettes.
I soner skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste.
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§9.a) Det må kjøpes løypekort for kjøring i løypene. Løypekortet gjelder for kjøretøyets 
kjennemerke.

Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.

§9.b) Prisen for løypekort reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.

§9.c) Salgsportal for løypekort kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.

§9.d) Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a. gir 
kommunen mulighet til brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
Ny paragraf.

§10. Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Hvert deltagende kjøretøy må ha løypekort i henhold til §9.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det 
antall elever de har i opplæring

§11.a) Kjøring i løypene uten gyldig løypekort, medfører tilleggsgebyr. Tredje gangs 
overtredelse fører til utestengelse fra løypene i to år.

Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. 
Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i 2 år.

§11.b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag fører til anmeldelse. Det vises for øvrig til motorferdselloven §.12.

Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12.

Plan- og ressursutvalg 08.11.2022:

Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PRU- 046/22 Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a. og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vedtar kommunestyret i Hattfjelldal 
følgende endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Hattfjelldal 
kommune:

§3.b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og salgsportal 
for løypekort.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.

§5. Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 
fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidig skilt og annen midlertidig merking 
skal fjernes ved sesongavslutning.

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 
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fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal 
fjernes ved stenging av løyper.

§6.b) Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning 
som skal hensyntas, endre løypetrase i terrenget, dersom terrenget eller 
kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker 
løypetrase.

Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av 
løypene.

§8.d) I soner skiltet “Rasting forbudt” er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypa, men 
stopp langs løypa er tillatt.

I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er 
rasting ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender

§8.e) I soner skiltet “Rasting- 100m” er det tillatt å raste inntil 100 meter ut fra 
løypa på islagt vann. Det er bare kjøring i vinkelrett linje ut fra løypa som er tillatt 
ved rasting. Rasting etter denne bestemmelsen gjelder kun på islagt vann og kun 
i løyper på Røssvatnet, Unkervatnet og Famvatnet.

Ut fra løyper på Røssvatn kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av 
løypen og inn mot land. Røssvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre 
etter hvert som vatnet tappes ned.

§8.f) Slettes.
I soner skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste.

§9.a) Det må kjøpes løypekort for kjøring i løypene. Løypekortet gjelder for 
kjøretøyets kjennemerke.

Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.

§9.b) Prisen for løypekort reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.

§9.c) Salgsportal for løypekort kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.

§9.d) Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a. gir 
kommunen mulighet til brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av 
løypene.
Ny paragraf.

§10. Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Hvert deltagende kjøretøy må ha løypekort i henhold til 
§9.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende 
det antall elever de har i opplæring

§11.a) Kjøring i løypene uten gyldig løypekort, medfører tilleggsgebyr. Tredje 
gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i to år.
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Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører 
tilleggsgebyr. Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i 2 
år.

§11.b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag fører til anmeldelse. Det vises for øvrig til motorferdselloven 
§.12.

Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12.

Kommunestyret 23.11.2022:

Møtebehandling:
Plan- og ressursutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS- 058/22 Vedtak:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a. og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vedtar kommunestyret i Hattfjelldal 
følgende endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Hattfjelldal 
kommune:

§3.b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og salgsportal 
for løypekort.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.

§5. Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 
fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidig skilt og annen midlertidig merking 
skal fjernes ved sesongavslutning.

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 
fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal 
fjernes ved stenging av løyper.

§6.b) Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning 
som skal hensyntas, endre løypetrase i terrenget, dersom terrenget eller 
kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker 
løypetrase.

Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av 
løypene.

§8.d) I soner skiltet “Rasting forbudt” er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypa, men 
stopp langs løypa er tillatt.

I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er 
rasting ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender

§8.e) I soner skiltet “Rasting- 100m” er det tillatt å raste inntil 100 meter ut fra 
løypa på islagt vann. Det er bare kjøring i vinkelrett linje ut fra løypa som er tillatt 
ved rasting. Rasting etter denne bestemmelsen gjelder kun på islagt vann og kun 
i løyper på Røssvatnet, Unkervatnet og Famvatnet.

Ut fra løyper på Røssvatn kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av 
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løypen og inn mot land. Røssvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre 
etter hvert som vatnet tappes ned.

§8.f) Slettes.
I soner skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste.

§9.a) Det må kjøpes løypekort for kjøring i løypene. Løypekortet gjelder for 
kjøretøyets kjennemerke.

Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.

§9.b) Prisen for løypekort reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.

§9.c) Salgsportal for løypekort kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.

§9.d) Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a. gir 
kommunen mulighet til brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av 
løypene.
Ny paragraf.

§10. Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Hvert deltagende kjøretøy må ha løypekort i henhold til 
§9.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende 
det antall elever de har i opplæring

§11.a) Kjøring i løypene uten gyldig løypekort, medfører tilleggsgebyr. Tredje 
gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i to år.

Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører 
tilleggsgebyr. Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i 2 
år.

§11.b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag fører til anmeldelse. Det vises for øvrig til motorferdselloven 
§.12.

Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12.
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Vedlegg:
Dok.dato Dok.ID Tittel
07.10.2022 199702 Forskrift kommunalt løypenett til vedtak
08.08.2022 197683 Høringsuttalelse - Revisjon av forskrift for kommunalt 

løypenett for snøscooter - Hattfjelldal
08.08.2022 197658 Yttrande angående remiss om revision av föreskrift för 

kommunala skoterleder i Hattfjelldal
03.08.2022 197630 Vedrørende høring om revisjon av forskrift kommunalt 

løypenett snøscooter
01.08.2022 197574 Uttalelse - Høring om revisjon av forskrift i Hattfjelldal 

kommune - Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter
07.07.2022 197161 Yttrande gällande forskrift for kommunalt løpenett 

snøscooter
21.06.2022 196473 Høring - Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter
08.11.2022 200922 Løypekart (433445)

Habilitet:
Ingen kjent administrativ inhabilitet

Saksopplysninger:
Gjeldende forskrift er fra 2016. Revidert forskrift ble sendt på offentlig høring og 
ettersyn med seks ukers frist i sommer i henhold til plan og bygningsloven §11-14. 
Innspillene fra høringsrunden er tatt med i forskriften. Kun innspill fra Statsforvalteren 
medførte endringer fra versjonen av forskriften som ble sendt på høring til slik den 
foreslås vedtatt nå. 

Endringene i den nye revisjonen av forskriften sammenlignet med den som er 
gjeldende oppsummeres på følgende måte:

· Endring i ordlyd fra «kjøre tillatelse» til «løypekort» gjennom hele forskriften. 
· Løypekortet knyttes til kjøretøyets kjennemerke fremfor at løypekortene er personlige. 
· Implementering av permanentmerking av løyper i forskrift.
· Rasting tillatt 100 meter ut fra løypa tillates og på Unkervatnet og Famvatnet.

Endringer i åpningstider av løypene og utvidet sesong viste seg å være for dårlig 
utredet til å kunne bli tatt med i denne revisjonen.

Under følger innspill og hvordan de er behandlet.

Innspill fra Statsforvalter
Hovedmomentene fra innspillet:

1. Kommunen ikke kan vedta utvidelse av sesongen og åpningstidene uten å foreta 
utredninger som på tilfredsstillende måte viser virkningen av endringene.

2. Det må i forskrift spesifiseres hvilke løyper som kan ha utvidet åpningstid.
3. Det må innhentes nye samtykker fra grunneiere basert utvidet sesong og åpningstider.

Endringene i forskrift som omhandler dette tas ut i denne omgang for å imøtekomme 
Statsforvalteren sine innspill.
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Andre kommentarer fra innspillet:

Kommentar om permanent merking. «Den kommunale forskriften er uansett ikke 
tilstrekkelig grunnlag for å innføre permanent merking av løyper, og vi har ikke 
vesentlige merknader til at bestemmelsen endres slik at det blir mulighet for å innføre 
permanent merking». Kommentaren tar til orientering.

Kommentar om rasting tillatt 100 meter. I gjeldende forskrift er det spesifisert at det 
er tillatt å raste 100 meter ut fra løypa på Røssvatnet. I den reviderte forskriften som 
var på høring er navnet på vannet tatt bort. Statsforvalteren mener vi må spesifisere 
hvilke vann det gjelder. Det velges å ta inn igjen navnet i bestemmelsen og å tilføye 
Unkervatnet og Famvatnet. Kommentaren tas til etterretning.

Innspill fra Statens Vegvesen
De forutsetter at løypenett for snøskuter er i henhold til Statens vegvesens veileder 
for snøscooter. Saken omhandler ikke utformingen av selve løypenettet og innspillet 
er derfor ikke relevant. 

Innspill fra Länsstyrelsen Västerbotten
Kommentar til utvidete åpningstider §3. Løypene i Sverige er ikke merket før i februar 
og stenger 5 mai. Dette burde vi være obs på ved planlegging av løyper til 
riksgrensen. Dette tas til orientering. 

Kommentar til muligheten for midlertidig omlegging av trasser ved behov §6. Løyper 
som sammenfaller med svenske løyper burde ikke kunne omlegges fordi det ved 
noen grense passeringer er skuterforbud utenfor de svenske traséene. Generelt 
burde ingen traséer på norsk side krysse riksgrensen der det ikke er tilstøtende løype 
på svensk side. Dette tas til orientering.

Innspill fra Krutvatn Hytteforening, Vapsen sameby, Svenske Sameting 
Disse innspillene har ikke noe innhold å ta hensyn til. Disse tas dermed til 
orientering.

Vurdering:
Forarbeidet med å utvide åpningstider og sesong viser seg å ikke være godt nok fra 
kommunens side. Forskriften vurderes å kunne vedtas med endringene foreslått av 
statsforvalteren.

Konklusjon/anbefaling:
Forskriften kan vedtas med endringer slik statsforvalteren foreslår. For å få utvidet 
åpningstider og sesongen må en grundigere jobb gjøres, med utredninger og 
innhenting av samtykke fra grunneierne.


