SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK
For scooter bør det søkes minst 3 uker før kjøring. For barmark bør det søkes minst 4 uker før kjøring. Kart over
kjørerute skal følge med søknaden, gjelder ikke for søknad om transport med helikopter. Grunneier skal signere
på skjemaet før søknaden sendes til kommunen, evt. kan grunneiers tillatelse vedlegges søknaden.
Dato:

Navn:

Postnummer

Adresse:

Telefon:

Mailadresse:

Type kjøretøy /fartøy:
Evt. kjennemerke:

Fører (dersom ikke søker):

Søknaden gjelder / formål:
(jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark av 10.6.77 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.5.88):

Kryss Lovhjemmel
Snøscooter : Funksjons-/bevegelseshemmede § 5 første ledd, bokstav b
Snøscooter : Bagasje/utstyr til privat hytte § 5 første ledd, bokstav c.
Snøscooter : Utmarksnæring for fastboende § 5 første ledd, bokstav d og § 5a
Snøscooter : Vedkjøring § 5 første ledd, bokstav e
Snøscooter: Lisensfelling jerv § 5b
Motorkjøretøy : Annet § 6 (angi formål)
Motorfartøy / båt med motor: Kommunal forskrift og forskriftens § 6
Luftfartøy : Lovens § 6
Kryss her dersom søknaden berører verneområder

Vedlegg
Legeattest

Hogsttillatelse

Grunneiers godkjenning av transport (hogstbevis / landingstillatelse mv.)
Dato:

Sign.

Nærmere beskrivelse av formål /behov: (bruk evt. eget ark som vedlegg)

Kjørerute: kort beskrivelse, avstand
Vedlegg kart.

Tidsrom for transport.
(dato, evt. uke, ant. turer)
Side 1/2

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK
Grunneiers tillatelse:
Det er nødvendig å innhente samtykke fra grunneier før kjøring. Grunneier kan forby eller begrense
motorferdsel på sin eiendom jfr. Motorferdsellovens § 10.
Generelle vilkår:
Alle som ikke har fritt antall turer skal føre kjørebok. Før hver tur skal tidspunkt for oppstart føres.
Dette vil bli sjekket ved kontroll. Påstartet tur som ikke er oppført betraktes som brudd på
dispensasjonen. Motorisert ferdsel i utmark skal skje iht. lovverk og dispensasjon. Transporten skal
skje skånsomt og kjøretraseen skal være korteste veg. Dispensasjonen medbringes og framvises ved
kontroll.
Kjøretider:
Der annet ikke framgår spesielt av dispensasjon. For snøscooterkjøring er sesongen normalt i
tidsrommet 1.12 - 30.4. Døgntider: alle hverdager (24 timer), lørdager i tidsrommet fra kl. 07:00 til
10:00 og 18:00 – 20:00 og på søndag og helgedager i tidsrommet 17:00 – 20:00. Det gis anledning til
utvidet ervervskjøring «palmelørdag» i perioden 07:00 – 20:00 og skjærtorsdag kl. 07:00 – 10:00.
Transport for funksjonshemmede § 5. 1 ledd bokstav b) alle hverdager (24 timer) utvidet kjøretid
lørdag, søndag og helligdager 06:00 – 12:00 og 16:00 – 20:00.

Transport av materialer mv. byggetillatelse jfr. § 3, 1. ledd, bokstav d) i forskriften:
Motorkjøretøy kan nyttes på vinterføre til nødvendig transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til
bygging i samsvar med byggetillatelse. Det forutsettes at kjøringen skal gis så lite omfang som mulig
og være knyttet til en vanlig byggeperiode. Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke
av bestemmelsen. Det er en forutsetning at man har innhentet samtykke fra grunneier også for denne
type transport.
Leiekjørere (ervervskjørere):
Kommunen har avtaler med leiekjørere som kan dekke snøscootertransport i hoveddelen av
kommunen. Oversikt over leiekjørere finnes på kommunenes hjemmesider.
Lokale bestemmelser / lovverk:
Kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Levanger kommune.
Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.
Nasjonalt lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark (10.6.77): http://www.lovdata.no/all/hl-19770610-082.html
Nasjonal forskrift motorferdsel i utmark (15.5.88) http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19880515-0356.html
Rundskriv T-1/96: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/
Rundskriv T-6/09: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-forskrift-motorkjoretoyer/id583164/
Søknaden:
Søknadsskjemaet og retningslinjene kan også lastes ned fra kommunenes hjemmesider.
Det kan søkes elektronisk med utfylt skjema til postmottak@levanger.kommune.no. Kart og andre
vedlegg skal følge med søknaden.
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