Tranøy kommune

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark
Lov 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark. - og FOR 1988-05-15 nr 356. Forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988_05_15 nr 356, §5 og 6)

Navn

____________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________
Telefon _________________________________
Formål (kryss av)





Ervervsmessig formål (§ 5a)
Transport for funksjonshemmede (§ 5b). Gyldig legeattest må legges ved.
Transport av baggasje/utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg,
og der det ikke er mulig å få leid transport (§ 5c).
Hyttas eier: ____________________________ Gnr/Bnr eller Feste nr ___________





Transport i utmarksnæring for fastboende (§ 5d)
Transport av ved på/gjennom annen eiers eiendom (§ 5e). Hogsttillatelse legges ved.

Transport til annet formål (§ 6). Beskriv formål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kjøretøy (kryss av)

 Motorkjøretøy. Reg.nr. _________________
 Motorfartøy (motorbåt o.l.)
 Luftfartøy (fly, helikopter)

Tidsrom
Fra og med: __________________
Til og med: __________________

Beskrivelse av kjørerute (kart i målestokk 1:50 000 eller større må legges ved):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sted/dato: _________________________Underskrift: ______________________________
Søknaden sendes: Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller
postmottak@tranoy.kommune.no tlf 77 87 40 00

Utdrag av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
§ 1. I utmark og på islagte vassdrag kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med
denne forskrift. All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt
for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
§ 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 for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
b) funksjonshemmede,
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 g,
f) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av
pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av helse- og
omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte
turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.
Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal
tjenestemann.
§ 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og
utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter,
næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske
ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.
Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av
prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen gjelder
er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen.
Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i
Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer.
På snødekt mark skal kjøring etter første ledd skje langs nærmere bestemte traseer, dersom kommunen
anviser slike.
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 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 mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdselen til et minimum.
§ 7. For tillatelse etter § 5, § 5a og § 6 kan det settes vilkår, bl.a. om at kjøring skal skje etter angitte
traseer. Tillatelsen kan tidsbegrenses. Tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. Kommunens vedtak etter § 5, §
5a og § 6 kan påklages til fylkesmannen.

