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Vedlegg til søknad om dispensasjon fra lov  

om motorferdsel i utmark og vassdrag  
Oppdatert 3.2.2020 

  Unntatt offentlighet, ofl. § 13 

- LEGEERKLÆRING 
 

Pasientens navn: …………………………………….. 

Adresse: …………………………… Postnummer:…………… Poststed:………………………… 

Født (DD/MM/ÅÅ): ………………… Mobil: ……………………… 
 
   Søkers funksjonshemming 

Beskriv 
 
 

Funksjonshemmingen har sammenheng med høy alder   Ja                                Nei  

Funksjonshemmingen er permanent (dvs. livsvarig)                 Ja                                 Nei 

Parkeringskort for forflytningshemmede (må vedlegges)      Ja                                Nei  

 
Søkers forflytningsevne 

 Kan ikke gå           Kan ikke gå på ski 

 Kan gå til fots med støtte/ledsager      Kan gå mindre enn 2 km på ski 

 Kan gå, men med nedsatt forflytningsevne      Kan gå mer enn 2 km på ski 

 Kan gå uten nedsatt forflytningsevne 

Bruker    Rullestol    Krykker   Protese   Stokk   Andre hjelpemidler     Ingen hjelpemidler 

 
 Legens tilrådning 

Legen vurderer om pasientens funksjonshemming gjør det forsvarlig å kjøre alene langt fra vanlig beferdet 
område, eller om snøscooter bør/må føres av andre. Kjøring utenom løype kan innebære at scooter kjøres fast og 
må måkes/løftes løs. Lidelser i rygg eller armer/skuldre kan gjøre slik manøver vanskelig/umulig uten hjelp. Fare 
for slik situasjon må være en del av vurderingen. 

 Søker kan selv kjøre snøscooter.  
       Helsetilstanden vil ikke forverres av kjøringen og funksjonshemmingen gjør ikke kjøringen uforsvarlig. 

 Søker kan transporteres på snøscooter. Helsetilstanden vil ikke forverres av kjøringen. 

 Søker frarådes å kjøre snøscooter. Helsetilstanden kan forverres av kjøringen. 

 
Evt andre forhold (for eks. behov for tilsyn/hjelp, annet av betydning for kommunens vurdering av søknaden) 

Beskriv                                                         
 
 
 

 
Til legen: 
Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram til fots/på ski i utmark som er det medisinske grunnlaget for pasientens 
mulighet til å få dispensasjon i medhold av nasjonal forskrifts § 5b: transport av funksjonshemmede. Dispensasjon etter 
denne regel kan bare gis der det kan dokumenteres varig bevegelseshemming. Problemer med å bære eller trekke 
utstyr er ikke en omstendighet som i seg selv er grunnlag for dispensasjon i medhold av § 5b.  
 
Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlag for vurderingen av om pasienten bør få innvilget dispensasjon. Pasienten må 
selv i egen søknad også gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for å benytte snøscooter. Forskriften hjemler 
ikke dispensasjon til kjøring der formålet er rekreasjon alene.  
 

……………………….              ………………………………….. 
 Sted og dato                              Legens underskrift og stempel   



 
 
 

Informasjon til legen. 
 
Hvorfor legeattest? 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag forbyr bruk av snøscooter m.v. i utmark, med 
mindre det foreligger dispensasjon fra forbudet gitt av kommunen. 
Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 5b og 6 gir følgende hjemler for dispensasjon 
med formål transport av funksjonshemmede: 
 

• § 5b: Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for 
funksjonshemmede (myndigheten er som regel delegert til kommunal tjenestemann). 

 

• § 6: I unntakstilfeller kan kommunestyret – eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer -  etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring ut over 
forskriftens §§ 2 – 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring  og som ikke kan dekkes på annen måte. 

 
Hjemmel for å kreve legeattest. 
Hjemmel for å kreve legeattest ligger i Miljøverndepartementets rundskriv T -1/96. 
 
Bevegelses- eller funksjonshemmede som har behov for snøscooterkjøring må søke om 
tillatelse til det etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b. Behovet for transporten må ved 
avgjørelsen av søknaden avveies mot de skader eller ulemper den vil føre til, og det kan 
eventuelt settes vilkår. I avveiningen må det legges vekt på den særstilling 
funksjonshemmede står i med hensyn til transportbehov. 
 
Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b ved varig 
funksjonshemming. Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon. Personer 
som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under 
bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens § 6. 
 
Bevegelseshemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov 
for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan 
således ha et "særlig behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes 
bevegelseshemming er av en slik art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne forbindelse kan det være aktuelt å legge vekt på 
legeerklæring. 
 
Slik kjøring kan ikke sies å være turkjøring som ikke kan tillates. Ved vurderingen av om 
lovens kriterier for å gi tillatelse er oppfylt, må det legges vekt på graden av 
funksjonshemming/bevegelseshemming og hva slags kjøring det søkes om. Det kan gis 
tillatelse til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, f.eks. hytte eller 
utfartssted, mens kjøring ut over dette bør man være restriktiv med å tillate. 
 
Hva kommunen trenger svar på: 
For å kunne behandle søknaden trenger kommunen svar på følgende: 
 

• Om bevegelses-/funksjonshemmingen er varig. 

• Om hvorvidt søker er i stand til å transportere seg selv til/fra 
bestemmelsesstedet til fots eller på ski. 

 
Hvorvidt søker er i stand til å transportere bagasje og utstyr er mindre relevant, siden 
hjemmelen i §§ 5b og 6 i utgangspunktet kun gjelder egentransport. 


