Øksnes kommune
Teknisk
Kommunalsjef

SØKNADSSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK I
ØKSNES
Navn: ………………………………………………………… Dato: ……………………
Adr.: ……………………………………………………………Reg.nr.:………………….
Kartutsnitt med inntegnet trasè fra nærmeste brøytet bilvei og til hytte vedlegges.
Søknaden omfatter tillatelse til bruk av snøscooter etter motorferdsellovens forskrift av
15. mai 1988, med siste endringer 3. des. 1990 og 19. juni 1995.
§ 5a – Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transportoppgaver som
framgår av forskriften. Må utdypes med vedlagt driftsopplegg.
§ 5b – Varig funksjonshemmede. Legeerklæring av nyere dato må vedlegges.
Trase ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
§ 5c – Transport av bagasje og utstyr til hytta som ligger minst 2,5 km fra brøyta bilveg.
(Målt i kortest trase som det er naturlig å bruke ved skigåing.)
Trase ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
§ 5d – Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
Område/gnr./bnr. …………………………………………………………………
§ 5e – Transport av ved fra …………………………… til ………………………………
§ 5f - Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner,
medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede.
§ 6 - Søknad etter særlige behov, utover det som går fram av § 5. Behovet må
begrunnes. Det vil normalt ikke bli gitt tillatelse til mer enn en tur pr. sesong.
Særlig begrunnelse for søknaden (kan utdypes på eget ark)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Viser for øvrig til side 2 vedrørende vilkår for tillatelse.
Søkers underskrift:

I MEDHOLD TIL LOVENS § 6, HAR KOMMUNESTYRET I SAK 102/92
FASTSATT FØLGENDE VILKÅR FOR DISPENSASJON:
-

Forbud mot kjøring mellom kl. 23.00 og 06.00 og mellom 10.30 og 15.00 på
høytidsdager, lørdager og søndager.
All kjøring må være avsluttet innen 1. mai.
Tillatelsen gjelder kun for omsøkte trase/strekning.
Misbruk av tillatelsen kan medføre at dispensasjonen blir inndratt.
Dispensasjonen er bare til personlig bruk.

DE VIKTIGSTE BESTEMMELSENE I FORSKRIFTEN:
§ 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) 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
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 messemedia 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 g
Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ
eller kommunal tjenestemann.
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.
§ 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 mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et
minimum.
Det gjøres oppmerksom på at dere også må ha tillatelse fra grunneiere. Lovens § 10.
Brudd på lov eller forskrifter er straffbart. Lovens § 12.
For nærmere redegjørelse vises det til lov av motorferdsel i utmark med forskrifter, rundskriv
T-5/92.

