Øksnes
Kommune

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

Søker:

Fødselsdato:

Adresse:
Telefon:

Postnummer og poststed:
E-postadresse:

Fører, dersom ikke søker kjører selv:
Type kjøretøy/fartøy:
Kjøring skal skje på barmark/snødekket mark:

2. Søknaden gjelder
Kryss av i kolonnen til venstre for formålet med kjøringen og hvilken bestemmelse det søkes
dispensasjon fra i motorferdselloven og/eller forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag
Bruk av snøskuter for:
Leiekjøring
Forskriften § 5 a)
Transport for funksjonshemmede
Forskriften § 5 b)
Transport av bagasje og utstyr til privat hytte
Forskriften § 5 c)
Kjøring i utmarksnæring for fastboende
Forskriften § 5 d)
Transport av ved
Forskriften § 5 e)
Gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner,
Forskriften § 5 f)
pensjonistforeninger
Utkjøring og tilsyn med jervebåser
Forskriften § 5b.
Bruk av motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy for:
Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring
Forskriften § 5a.
Annet særlig behov for bruk av motorkjøretøy i terreng
Forskriften § 6
Særlig behov for bruk av motorbåt eller liknende fartøy
Motorferdselloven § 6
Særlig behov for landing og start med luftfartøy
Motorferdselloven § 6
3. Formålet med transporten
Begrunn behovet for transporten
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4. Kjørerute og tidsrom for transport

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

Dato:

Tidsrom

Antall turer

5. Vedlegg til søknaden (sjekkliste)
Formål*
Alle formål
Transport for funksjonshemmede (nf §5b))
Transport av bagasje og utstyr til privat
hytte (nf § 5c))
Kjøring i utmark for fastboende (nf § 5 d))
Transport av ved eller brensel (nf § 5 e))
Transport av materiell og utstyr i
forbindelse med utmarksnæring (nf § 5a.)
Utkjøring og tilsyn med jervebåser (nf §
5b.)
Særlige grunner (nf og mfl § 6)

Krav om vedlegg
Kartskisse med nøyaktig inntegnet trasé
Legeerklæring ved varig funksjonshemming
Skjøte, festekontrakt og/eller leiekontrakt
Næringsoppgave
Hogsttillatelse. Hogstområde inntegnes på
kart
Næringsoppgave
Dokumentasjon fra Fylkesmannen
Eventuell dokumentasjon ved særlige behov

*nf = forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, mfl = motorferdselloven

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 v/forvalter kan gi opplysninger

Underskrift

Sted og dato
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Forskrift om motorferdsel i utmark og
vassdrag i Øksnes kommune
Hjemmel:
Fastsatt av Øksnes kommunestyre 20.10.2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) § 4 tredje ledd, forskrift 15. mai 1988 nr. 356
(sist endret 28.09.2020) for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
(motorferdselforskriften) § 3 andre ledd, og i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 16. juni
2017 nr. 63.

§ 1. Formål
Formålet med denne lokale forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen i
Øksnes Kommune.

§ 2. Bruk av motorfartøy i vassdrag
I Alsvågvassdraget tillates bruk av båt med motor. Grunneierforeningen kan ha egne retningslinjer
som må følges for tillatelse og bruk av motorfartøy.
Bruk av motorbåt og andre motorfartøy er ikke tidsbegrenset. Man må likevel vise hensyn til andre
brukere av naturmiljøet.

§ 3. Kjøretid på vinterføre
Kjøretidsbegrensninger gjelder motorferdsel i medhold av (gjelder også landing med helikopter på
faste landingsplasser) § 3 b–g i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark:
•

•

Kjøring med motorkjøretøy er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 23:00 – kl. 06:00 alle dager, og
10:30 – 15:00 lørdager, søndager og helligdager med mindre særlige grunner som vær og
føreforhold gjør det nødvendig å fravike denne bestemmelsen.
Kjøring med snøscooter i medhold av § 5 i nasjonal forskrift tillates ikke mellom 1. mai og 31.
oktober.

§ 4.Hensyn til andre brukere
Det er ikke tillatt å kjøre i preparerte skispor, i forbindelse med kryssing av skispor skal det skje
aktsomt og til minst mulig skade. Dette gjelder ikke preparering av skiløyper med hjemmel i
motorferdselforskriftens § 3 første ledd bokstav e.
Kjøretøy skal vike/stanse for skiløper eller person til fots
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§ 5.Dispensasjon og saksbehandling
Dispensasjon fra denne forskrift kan gis av politisk organ eller tjenestemann i kommunen etter
delegering fra kommunestyret. Dispensasjon må søkes med skjema utstedt av Øksnes kommune.

§ 6.Grunneiers rettigheter
Forskriften innskrenker ikke de rettigheter grunneier og bruker etter gjeldende rettsregler har til å
forby eller innskrenke motorferdsel på sin eiendom, jf. motorferdsellovens § 10.

§ 7. Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller andre regler eller vilkår fastsatt i
medhold av motorferdselloven, straffes i samsvar med § 12 i samme lov.

§ 8. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Øksnes kommunestyrets vedtak 102/92 «Lov
om motorferdsel i utmark – kommunal behandling, delegering av myndighet».
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Kommunale retningslinjer for behandling
av søknader om motorferdsel i utmark
Lokale retningslinjer for behandling av saker som er regulert av forskrift om motorferdsel i utmark og
vassdrag i Øksnes kommune.
Fastsatt av Øksnes kommunestyre 20.10.2020

§ 1.
Vilkår for tillatelser i medhold av motorferdselslovens § 6, motorferdselsforskriftens § 5 og § 6:
a) Dispensasjon etter motorferdselsforskriftens § 5 kan gis for inntil 2 sesonger om gangen.
b) Dersom dispensasjonssøknad er begrunnet med varig funksjonsnedsettelse kan den innvilges
inntil 4 sesonger om gangen.
c) Ved kartfesting av trasè på snødekt mark skal trasèer som hovedregel legges over islagt vann
der det er mulig. Ved usikre isforhold skal det kunne benyttes en alternativ trasè over land.
Er det eksisterende skogs og traktorveier i området der det søkes, bør alternative traseer
prøves lagt til disse for å minske avtrykk i naturen.
d) Kjøretid er begrenset etter lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes
kommune § 3. Begrensninger gjelder også start/landing med luftfartøy i medhold av
motorferdsellovens §6.
e) Følgende kjøretidsbegrensninger gjelder også dispensasjoner gitt etter
motorferdselforskriftens § 5, § 5a og § 5b: Kjøring med motorkjøretøy er ikke tillatt i
tidsrommet fra kl. 23:00 – kl. 06:00 alle dager, og 10:30 – 15:00 lørdager, søndager og
helligdager.

§ 2.
Dispensasjon etter motorferdselsforskriften §6 innvilges unntaksvis etter særlig begrunnelse med
inntil 10 turer (tur/retur) per år. Dispensasjonen kan gis av politisk organ etter delegering fra
kommunestyre.
Bruker av motorkjøretøy med dispensasjon etter §6 må fylle ut kjøreskjema utstedt av Øksnes
Kommune etter hver tur. Utfyllt skjema må leveres til Øksnes Kommune etter endt sesong

§ 3.
Det vil normalt ikke bli gitt tillatelse til bilkjøring på traktorveger i viktige friluftsområder.

§ 4.
Misbruk av tillatelsen vil bli anmeldt.
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