
Hattfjelldal kommune

Møtebok
for

Utvalg: Utvalg for plansaker
Møtested: Møterom røssvatn
Dato: 22.01.2013
Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:
SP – Kjetil Sjåvik (representant)
AP – Stian Bråten (representant)
AP – Helene K. Slettbakk (representant)

Forfall:  
SP – Anne Siri Hammarsbøen (representant
SV – Louise Fontain (representant)

De har ikke meldt forfall.
 

Vara:

Fra administrasjonen møtte:
Avdelingsleder Bjarne Haugen
Formannskapssekretær Marit Hatten

Av 0 medlemmer møtte 0 Totalt frammøtte: 0

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr. Sakstittel
001/13 Referatsaker
002/13 Søknad motorferdsel i utmark 2013-Torgeir Sørmo
003/13 Søknad ervervsmessig transport med snøscooter-Torgeir Sørmo

Underskrifter:
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Hattfjelldal kommune Arkivkode:
Arkivsak:
JournalpostID:
SaksbehandlerD
ato:

DATO-
13/75
13/269
Marit Hatten
15.01.2013

Referatsaker

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalg for plansaker 22.01.2013 001/13
 

Vedtak
Referater/meldinger tas til orientering.

22.01.2013 Utvalg for plansaker

Møtebehandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

PLU-001/13 Vedtak:
Referater/meldinger tas til orientering

Refererte skriv og meldinger:
Nr Dok.ID T Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/7445 I 30.10.2012 Voll arkitekter Nordland Fylkeskommunen 
vil forhindre forretningsbygg 
større enn 3.000m2 i 34 
Nordlandskommuner, 
herunder din kommune
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Hattfjelldal kommune Arkivkode:
Arkivsak:
JournalpostID:
SaksbehandlerD
ato:

FA-K01, TI-&18
12/912
13/35
Jan Inge 
Helmersen
03.01.2013

Søknad motorferdsel i utmark 2013-Torgeir Sørmo

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalg for plansaker 22.01.2013 002/13

  
Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i  § 6 i forsøksprosjektets vedtekter med tilhørende pkt. 7 i 
planbestemmelsene, § 3, pkt. 6.3,  bokstav a i vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan landskapsvernområde innvilges Torgeir Sørmo dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for frakt av ved, lavo, kano med mer mellom Sjånes og Vestre 
Tiplingan.

2. Dispensasjonen gjelder 2 tur med snøscooter.

3. Transporten skal skje i løpet av mars-april 2013. Det henvises, så langt mulig til bruk av 
felles trase.

4. Kommunen forutsetter at tiltakshaver har de nødvendige tillatelser fra grunneier til 
oppbevaring av materiell ved Tiplingan.

Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i Naturmangfoldsloven.

Med en tur menes 1 tur/retur. All annen kjøring er forbudt, og det oppfordres til å planlegge transporten  
slik at kjøringen reduseres til et minimum. Det skal føres kjørebok (på dispensasjonsskjema) som  
returneres Hattfjelldal kommune senest 1.juni samme år. Fører av snøscooter forplikter seg til å gjøre  
seg kjent med bestemmelsene for motorferdsel i utmark i Hattfjelldal kommune.

22.01.2013 Utvalg for plansaker

Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PLU-002/13 Vedtak:
1. Med hjemmel i  § 6 i forsøksprosjektets vedtekter med tilhørende pkt. 7 i 

planbestemmelsene, § 3, pkt. 6.3,  bokstav a i vernebestemmelsene for Austre Tiplingan 
landskapsvernområde innvilges Torgeir Sørmo dispensasjon fra motorferdselforbudet 
for frakt av ved, lavo, kano med mer mellom Sjånes og Vestre Tiplingan.

2. Dispensasjonen gjelder 2 tur med snøscooter.

3. Transporten skal skje i løpet av mars-april 2013. Det henvises, så langt mulig til bruk av 
felles trase.

4. Kommunen forutsetter at tiltakshaver har de nødvendige tillatelser fra grunneier til 
oppbevaring av materiell ved Tiplingan.

Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i Naturmangfoldsloven.

Med en tur menes 1 tur/retur. All annen kjøring er forbudt, og det oppfordres til å planlegge transporten  
slik at kjøringen reduseres til et minimum. Det skal føres kjørebok (på dispensasjonsskjema) som  
returneres Hattfjelldal kommune senest 1.juni samme år. Fører av snøscooter forplikter seg til å gjøre seg  
kjent med bestemmelsene for motorferdsel i utmark i Hattfjelldal kommune.
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Habilitet i forvaltningen:
Ingen kjent administrativ inhabilitet.

Saksopplysninger:
Torgeir Sørmo søker om tillatelse til å frakte diverse utstyr til Tiplingan. Dette er utstyr som han 
ønsker å leie ut i tilknytning til den turistmessige virksomheten på Sørgårdstunet. Det søkes om 
2 turer, og 2 sesonger. Frakten skal skje i mars-april. Vedlagt søknaden følger en 
begrunnelse/beskrivelse av virksomheten.

Vurdering:
I tillegg til foreliggende søknad, foreligger det også søknad om ervervsmessig transport med 
snøscooter fra samme søker. Sakene er adskilt da det er ulikt regelverk som vil regulere de 
enkelte formål.  Fellesnevneren for begge søknadene er at dette er ledd i utviklingen av driften 
av Sørgårdstunet.
Det man skal ta stilling til i foreliggende søknad er konkret om det skal gis tillatelse til 2 turer for 
frakt av utstyr i løpet av mars april denne vinteren og neste vinter.
Til dette formål har det tidligere vært gitt lignende tillatelse til annen bedrift som arbeider 
innenfor tilnærmet samme konsept. 
Det er derfor ingen grunn til å komme frem til annen slutning i forhold til foreliggende søknad.
Saksbehandler er mer usikker på om tillatelsen skal være flerårig. Dette da det går forlydende 
om at det kan komme endringer i nasjonalt regelverk for motorferdsel i denne 
Stortingsperioden. Skjer det må vi regne med å tilbakekalle flerårige tillatelser gitt under den 
prøveordning som kommunen er en del av.  
Jfr §7 i naturmangfoldsloven(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12) skal 
henholdsvis kunnskapsgrunnlaget, føre-var prinsippet, økosystemtilnærming og samlet 
belastning, Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder vurderes.

Ut fra de erfaringer som er høstet med tidligere transporter med snøscooter har ikke de ført til 
skader på naturmangfoldet.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Medgått tid til saks- og møtebehandling.

Konklusjon/anbefaling:
Søknaden anbefales delvis imøtekommet. Det vil si at det gis tillatelse for inneværende sesong.

Jan Inge Helmersen
skogbrukssjef
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Hattfjelldal kommune Arkivkode:
Arkivsak:
JournalpostID:
SaksbehandlerD
ato:

FA-K01, TI-&18
12/1490
13/51
Jan Inge 
Helmersen
03.01.2013

Søknad ervervsmessig transport med snøscooter-Torgeir Sørmo

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalg for plansaker 22.01.2013 003/13
 

  
Rådmannens innstilling
Alt. 1
Torgeir Sørmo tildeles løyve for ervervsmessig transport med snøscooter i Hattfjelldal 
kommune. 

1. Løyvet inndras ved en eventuell regelendring.
2.  Retningslinjer for leiekjøring, jfr. PS 003/06 skal etterleves.

Dette løyvet er gitt med hjemmel i Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av 
motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune,Nordland, fastsatt av Hattfjelldal 
kommunestyre den 21. februar 2001, med tilhørende planbestemmelser.

Alt.2
Søknad fra Torgeir Sørmo om løyve for ervervsmessig transport med snøscooter avslås. 
Planutvalget mener eksisterende løyver er tilstrekkelig til å dekke dagens behov for leiekjøring. 

22.01.2013 Utvalg for plansaker

Møtebehandling:
Alternativ 1, enstemmig vedtatt.

PLU-003/13 Vedtak:
Torgeir Sørmo tildeles løyve for ervervsmessig transport med snøscooter i Hattfjelldal 
kommune. 

1. Løyvet inndras ved en eventuell regelendring.
2.  Retningslinjer for leiekjøring, jfr. PS 003/06 skal etterleves.

Dette løyvet er gitt med hjemmel i Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av 
motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland, fastsatt av Hattfjelldal 
kommunestyre den 21. februar 2001, med tilhørende planbestemmelser.
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Habilitet i forvaltningen:
Ingen kjent administrativ inhabilitet.

Saksdokumenter i arkivsaken:
Nr T Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel
1 I 22.11.2012 Torgeir Sørmo Søknad om dispensasjon for ervervsmessig 

transport med snøscooter

Saksopplysninger:
Torgeir Sørmo søker om ervervsmessig transport med snøscooter. Dette som et supplerende 
tilbud til driften av Sørgårdstunet.

Vurdering:
Dette blir det samme som i bestemmelsene går under begrepet leiekjøring, eller et 
”drosjeløyve”.
Sørmo henviser i sin beskrivelse til at han har hatt slik tillatelse tidligere, og ønsker å få et slikt 
løyve tilbake.
For tiden er det følgende personer/virksomheter som har et slikt løyve, jfr. PS 
034/06(Løyvekjøring med snøscooter i Hattfjelldal kommune, forlengelse av løyver:

• Hans Petter Nordheim
• Rolf Bråten
• Eldor Johansen
• Bodvar Sagmo
• Kroken gård
• Dan Vollan
• Jon Åge Tyldum
• Kjell Sjånes
• Bjørn A. Gryteselv
• Asgeir Sørdal
• Rune Vesterbukt

I samme sak ble følgende formulering gitt i pkt.2 : ”Løyvene forlenges automatisk etter eventuell  
forlengelse av ordningen med motorferdsel i utmark i Hattfjelldal kommune.”

Pkt. 3 ” Leiekjørerne skal fortrinnsvis dekke sitt nærområde, men kan i prinsippet dekke 
oppdrag i hele kommunen.”

Fra 2006 har det altså vært 11 slike løyver. Disse har, jfr. pkt 2 ovenfor blitt automatisk forlenget 
etter som forsøksordningen også har blitt forlenget siden 2006.
Ved alle saker om tildeling av ”løyver” vil det være naturlig å vurdere om det foreligger behov for 
ytterligere løyver, eller om det er noen som ikke er virksomme. I dette tilfelle tror saksbehandler 
at det siste kan være tilfelle, da flere av de som er opplistet ovenfor ikke har rapportert om noen 
virksomhet på flere år, eller har rapportert i det hele tatt siden løyvet ble tildelt. 

Retninglinjene, eller bestemmelsene som leiekjørerne har hatt ble siste gang revidert i PS 
003/06 og inneholder 12. pkt som skal regulere denne virksomheten. (Disse følger vedlagt).
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel med bestemmelser ble det gitt et 
forslag til bestemmelse for leiekjøring som gjengis nedenfor:

Side 7 av 8



”§ 8 
LEIEKJØRING/TRANSPORTTILLATELSE

Leiekjøringstillatelse blir gitt etter behov til innenbygds boende. Innehaver av slik tillatelse har  
tillatelse til å utføre transportoppdrag i Hattfjelldal kommune jfr. regler for leiekjøring.  
Leiekjøringstillatelse blir gitt for en kommunestyre periode av gangen.
Planutvalget behandler søknader om leiekjøringstillatelse samlet. Frist for å søke om 
leiekjøringstillatelse skal annonseres av kommunen. 
Rapport fra tidligere år, sammen med vurdering av søknadene i forhold til behovet legges til  
grunn ved behandling av søknadene.”

Dagens gjeldende planbestemmelser innehar ingen slik bestemmelse når det gjelder utstedelse 
av tillatelser til leiekjøring. Den sier imidlertid følgende om leiekjøring:
”Utenfor løypenettet skal leiekjørere fortrinnsvis benyttes når det er behov for vedkjøring,  
transport av utstyr,bagasje,materialer, båt og lignende når transporten ikke er direkte 
tillatt/hjemlet i lov og vedtekter. Det er ikke tillatt å benytte leiekjøring for å kjøre på for  
eksempel fisketur utenfor løypenettet.”

Intensjonen når bestemmelsene ble utarbeidet har tydeligvis vært klar. Det var et ønske om at 
leiekjøring skulle benyttes.

 Det en skal ta stilling til i forhold til denne søknaden er om søker skal tildeles en slik 
leiekjøringstillatelse som de som er nevnt innledningsvis. Det finnes i dag ingen objektive 
kriterier for hvordan løyver tildeles, eller antall løyver. Det en har å forholde seg til er de 
bestemmelser og retningslinjer som det er henvist til ovenfor. Saksbehandler har tidligere i 
vurderingen antydet at noen av de eksisterende løyver kan være sovende. Samtidig henviser 
søker til at han har hatt forespørsler om å kunne yte denne servicen av sine kunder. Det 
foreligger således et behov. At kommunen så langt ikke har laget/vedtatt egne kriterier eller 
bestemmelser betyr ikke at det  finnes andre bestemmelser. 
Nasjonal forskrift, § 5a har bestemmelser som regulerer dette med utstedelse av 
leiekjøringsløyver. Nasjonal forskrift gjelder ikke under forsøket, men motorferdselloven som 
ligger over forskriften gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som 
følger av disse vedtekter,  jfr.vedtektene for forsøkets § 3.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Saks- og møtebehandling.

Konklusjon/anbefaling:
Søknaden kan imøtekommes.

Jan Inge Helmersen
skogbrukssjef
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