Søknad motorferdsel endret 19.11.2020

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag
1. Opplysninger om søker
Dato:

Søker:

Fødselsdato:

Adresse:
Telefon:

Postnummer og poststed:
E-postadresse:

Fører, dersom ikke søker kjører selv:
Andre brukere av samme dispensasjon: Slektskapsforhold/relasjon til søker:
………………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………………..

………………………………………..

2.Søknaden gjelder
Type kjøretøy:
Snødekket mark

Barmark

Kryss av i kolonnen til venstre for formålet med kjøringen, og hvilken bestemmelse det
søkes dispensasjon fra i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag:

Bruk av snøscooter for:

Leiekjøring
Transport for funksjonshemmede
Transport av bagasje, utstyr og brensel til privat hytte,
Kjøring i utmarksnæring for fastboende
Transport av ved fra hogstområde
Gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner,
pensjonistforeninger
Utkjøring og tilsyn med jervebåser

Forskriften § 5 a)
Forskriften § 5 b)
Forskriften § 5 c)
Forskriften § 5 d)
Forskriften § 5 e)
Forskriften § 5 f)

Transport av materiell og utstyr i forbindelse med
utmarksnæring
Annet særlig behov for bruk av motorkjøretøy i terreng
Særlig behov for bruk av motorbåt eller liknende fartøy
Særlig behov for landing og start med luftfartøy

Forskriften § 5a

Bruk av motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy for:

3.Formålet med transporten

Begrunn behovet for transporten:

Forskriften § 5b

Forskriften § 6
Motorferdselloven § 6
Motorferdselloven § 6
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4.Kjørerute og tidsrom for transport

Beskriv kjørerute, start og stoppunkt. Legg ved en kartkopi eller -skisse med inntegnet
kjøretrasé som på en entydig og kontrollerbar måte viser hvor du ønsker å kjøre:

Antall turer:

Tidsrom/tidspunkt for kjøringen:

5.Nødvendige vedlegg til søknaden (sjekkliste)
Det er krav om at det legges ved vedlegg for det/de formål som søknaden gjelder. Kryss
av i kolonnen til venstre for formål med kjøringen, og dermed hvilket eller hvilke vedlegg
som følger søknaden.
Krav om vedlegg
Gjelder
Kartskisse med nøyaktig inntegnet trasé
Alle søknader
Legeerklæring
Søknader etter § 5b, og evt. §6
Skjøte, festekontrakt og/eller leiekontrakt
Søknad etter § 5c for transport av
bagasje og utstyr til privat hytte
til hytte på gnr/bnr: …………………….
Navn på hjemmelshaver:…........................
Næringsoppgave
Hogsttillatelse og kart som viser
hogstområde
Næringsoppgave
Dispensasjon fra verneforskriften
Dokumentasjon fra Fylkesmannen
Eventuell dokumentasjon ved særlige behov

Søknad etter § 5 d)
Transport av ved eller brensel jf. § 5
e)
Transport av materiell og utstyr i
forbindelse med utmarksnæring jf.§
5a.)
Ved kjøring i nasjonalpark/
naturreservat/landskapsvernområder
Utkjøring og tilsyn med jervebåser (§
5b.)
Særlige grunner (§ 6)

Av hensyn til saksbehandlingen ber vi om at søknadsskjema og alle vedlegg sendes samlet
til kommunen. Ufullstendige søknader kan returneres.
Vi minner om at du i alle tilfeller må ha grunneiers tillatelse for å kjøre.
I verneområder gjelder i tillegg verneforskriftenes regler for motorferdsel. Du må derfor søke
forvaltningsmyndigheten for det enkelte verneområde dersom kjøreruten berører et
verneområde. Fylkesmannen eller verneområdestyret, ved forvalter, kan gi opplysninger.

Underskrift:
Sted og dato

Søkerens underskrift
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Veileder til søknadsskjema
For utfyllende informasjon vises til kommunale retningslinjer for motorferdsel som finnes på
Senja kommunes nettsider.
1 Opplysninger om søker og kjøretøy
Typen kjøretøy som skal benyttes skal opplyses, dvs. om det er snøscooter, ATV, traktor, båt
ell. Merk at en rekke formål forutsetter at det kun kan søkes om bruk av snøscooter.
Det skal framgå av søknaden hvem som er søker og kontaktinformasjon til søker. Videre skal
det framgå hvilket kjøretøy eller fartøy som skal benyttes. Dersom søker selv ikke skal utføre
transporten må det oppføres hvem som skal være fører.
2 Søknaden gjelder
Kryss av for hva søknaden gjelder. Dersom du ønsker å søke om flere formål anbefaler vi at
du sender inn flere søknader. Nedenfor er ulike formål omtalt kort.
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan det
søkes om bruk av snøscooter for følgende formål:
Leiekjøring, jamfør forskriften § 5a)
Det kan innvilges private leiekjøreordninger for å dekke transportbehovet til hytteeiere og
andre som av en annen grunn ikke har anledning til å utføre transporten selv. Tillatelsen
innvilges kun til fastboende i Senja kommune og som har snøscooter i næring.
Transport for funksjonshemmede, jamfør forskriften § 5 b)
Det kan kun gis dispensasjon til personer med livsvarig bevegelseshemming som ikke er
knytte til høy alder. Kommunen kreve at funksjonshemming dokumenteres med
legeerklæring. Kommunens legeerklæringsskjema skal benyttes. Turmål og løype skal
oppgis.
Dersom bevegelseshemning skyldes alder eller midlertidig sykdom skal det søke etter § 6.
Transport av bagasje og utstyr til privat hytte, jamfør forskriften § 5 c)
Det kan søke om bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr til egen privat hytte
eller hytte leid på åremål. Det innvilges kun en dispensasjon pr. hytte. Opp- og
nedadgående slekt (hytteeiers/-leiers ektefelle eller partner, foreldre, besteforeldre, barn og
barnebarn og svigerbarn) av hytteeier kan føres opp som fører(e) på dispensasjonen. Det er
bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates, ikke
persontransport. Det er imidlertid adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det
sammen med bagasjen.
Kjøretrase skal kartfestes og må legges ved søknad. For annet transportbehov må det søke
tillatelse etter § 6.
Kjøring i utmarksnæring for fastboende, jamfør forskriften § 5 d)
Bestemmelsen skal kun benyttes i forbindelse med drift av utleiehytter i fjellet. Kommunen
krever næringsvirksomheten dokumentert ved fremleggelse av næringsoppgave.
Dispensasjon skal kun gis til eier av utleiehytter.
Transport av ved, jamfør forskriften § 5 e)
Nødvendig vintertransport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften,
jfr. forskriftens § 3 1. ledd bokstav g). Annen transport av ved må det søkes om ihht.
forskriftens § 5 e).
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Gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, pensjonistforeninger,
jamfør forskriften § 5 f)
Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner som har
som hovedmål å hjelpe andre mennesker. Tillatelse kan ikke gis til idrettslag,
snøscooterklubber og lignende medlemsorganisasjoner og heller ikke til mer løselig
organiserte lag, grupper eller til familier.
Utkjøring og tilsyn med jervebåser, jamfør forskriften § 5b.
Det kan søke om tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med jervebåser som
er tillatt av Fylkesmannen etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst første ledd
bokstav a).
Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, jamfør forskriften §
5a.
Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turistog reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser. Det forutsettes at
virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.
Annet særlige behov, jamfør forskriften § 6 i forskriften
Forskriftens § 6 er en unntaksparagraf som kan benyttes der det ikke finnes hjemmel i
forskriftens § 2, 3, 4 eller 5. Denne paragrafen gjelder for alle kjøretøyer unntatt motorfartøy
og luftfartøy. Vedtak etter §6 kan kun fattes av et folkevalgt organ.
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis etter § 6:
•
Søkeren må påvise et særlig behov
•
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
•
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
3 Formålet med transporten
Beskrive formålet med transporten. Gode beskrivelser av formålet er viktig for de vurderinger
som kommunene må gjøre.
4 Kjørerute og tidsrom for transport
Du må beskrive på en entydig måte hvor du skal kjøre. I søknaden må du også opplyse om
når transporten skal skje (dato eller tidsrom), samt antall turer det søkes om. I tillegg skal det
også legges ved en kartskisse som viser kjørerute. Vi anbefaler at man skriver ut kart fra
https://kommunekart.com/ eller https://www.norgeskart.no/
5 Vedlegg
Under dette punktet kan du krysse av for de vedlegg som du har lagt ved søknaden

