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Søknadsskjema 
Dispensasjon motorferdsel i utmark 

 

Navn:       
Adresse:       
   
Søknaden gjelder  

Kjøretøy/fartøy type       
Reg.nr:       
 

Det søkes etter: (Jf. Lov om motorferdsel i utmark av 10.06.1977 med forskrift av 15.05.88) 

 Motorferdselslovens § 6  (Gjelder motorfartøy (båt), fly og helikopter) 

 Forskriftens  § 5 a (løyve for  leiekjøring med snøscooter) 

 Forskriftens § 5 b (transport av funksjonshemmede med snøscooter) 

 Forskriftens § 5 c (transport av bagasje og utstyr med snøcooter til hytte som ligger minst 

2,5 km fra brøyta veg og det ikke er mulighet for leiekjøring) 

 Forskriftens § 5 d (kjøring med snøscooter i utmarksnæring) 

 Forskriftens § 5 e (transport av ved med snøscooter utenom skogbruksnæring) 

 Forskriftens § 6  (annet særlig behov for motortransport) 

 

Bakgrunn for behovet:        

Kjørerute (fra, til, omtrentlig avstand)        

Tidsrom for transporten:       

 
Skriftlig samtykke fra grunneiere: 
Gnr/bnr       Navn:       Gnr/bnr       Navn:       
Gnr/bnr       Navn:       Gnr/bnr       Navn:       
Gnr/bnr       Navn:       Gnr/bnr       Navn:       
 
 
Kart skal legges ved, evt. også legeerklæring, hogsttillatelse fra grunneier og annen dokumentasjon.  
 
 
 

 
                  

sted dato underskrift 
 
 



 
For motorferdsel med båt eller fly gjelder bestemmelsene i motorferdselslovens § 6: 
 
 

§ 6. (tillatelser etter søknad). 
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til 

bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne 

sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

  Tillatelse etter første ledd gis for bestemte høve eller for 

bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. 

  Kommunens vedtak skal grunngis  og kan påklages etter 

forvaltningslovens regler uten hensyn til unntakene i dennes §§ 

26 og 28 annet ledd. Fylkesmannen er klageinstans 

 
Dispensasjon for bruk av snøscooter kan gis til særskilte formål nevnt i ”Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” pgf. 5: 
 

   Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av 

snøscooter for: 

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 

- transport mellom bilveg og hytte. 

- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag. 

- transport av massemedia på reportasjeoppdrag. 

- transport av funksjonshemmede. 

- transport av ved. 

- transport etter dispensasjon i medhold av denne  

forskrifts § 6. 

b) funksjonshemmede utover det som følger av denne forskrifts  

§ 3 første ledd bokstav c. 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg 

og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i  

området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende. 

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 

første ledd bokstav h. 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delege-

res til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. 
 
Andre dispensasjonssøknader må nemndbehandles. Søknaden må da 
vise til et særlig behov, jmfr. forskriftens pgf. 6 
 

    I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt 

organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi 

tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren 

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og 

som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, 

skal transportbehovet vurderes mot mulig skader og ulemper i 

forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 


