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Motorferdsel i utmark - søknad

Søknaden gjelder
Søknad om motorferdsel i utmark gjelder bruk av:

o Snøscooter
o Motorkjøretøy
o Motorfartøy (motorbåt)
o Luftfartøy (herunder helikopter)

Motorferdsel i utmark som ikke krever søknad:

-Snøscooter/motorkjøretøy, jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3, og motorferdselloven § 4 a.
-Motorfartøy/luftfartøy, jf. motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f.

Bruk av snøscooter
Reg.nr.

Tidsrom/sesong Forventet antall turer per sesong

Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter:

o § 5 a) for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport/tilsyn
o § 5 b) for funksjonshemmet
o § 5 c) for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr til hytte, som ikke tilknyttet brøytet
bilvei
o § 5 d) for kjøring i utmarksnæring for fastboende
o § 5 e) for transport av ved
o § 5 f) for gruppeturer på snødekt mark i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle
organisasjoner
o § 5b. for utkjøring og tilsyn med jervebåser og for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse
med felling av jerv
o § 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte

Søknad fra fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

o transport mellom bilvei og hytte
o tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
o transport for massemedia på reportasjeoppdrag
o transport av funksjonshemmede
o transport av ved
o transport etter dispensasjon, ref.  forskr. § 6

Bruk av motorkjøretøy
Reg.nr.

Type kjøretøy
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Tidsrom/sesong Forventet antall turer per sesong

Søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark:

o § 5a for transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring
o § 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte

Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring:

o Drift av utleiehytter
o Næringsmessig høsting av naturgoder
o Turist- og reiselivsnæring
o Leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv.

Bruk av motorfartøy
Det er ikke nødvendig å søke når formålet med bruk av motorfartøyet er angitt i motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f

Reg.nr.

Type båt

Formål og begrunnelse

Forventet antall turer per sesong

Bruk av luftfartøy (herunder helikopter)
Det er ikke nødvendig å søke når formålet med bruk av luftfartøyet er angitt i motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f

Type luftfartøy

o Fly
o Helikopter

Reg.nr.

Formål og begrunnelse

Forventet antall turer

Tidsrom

Opplysninger om søker
Søker:
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Org.nr.

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr. Poststed

Mobil E-postadresse

Førere

o Flere førere?
Ekstra fører:

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr. Poststed

Mobil E-postadresse

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr. Poststed

Mobil E-postadresse

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr. Poststed

Mobil E-postadresse

Dokumentasjon
Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?

o Ja
o Nei

Vedlegg som skal følge søknaden:
 Kart med kjøretrasé inntegnet
 Dokumentasjon av særlige behov
Vedlegg som skal følge søknaden:
 Kart med kjøretrasé inntegnet
 Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)
 Ved søknad fra funksjonshemmet: legeerklæring
Vedlegg som skal følge søknaden:
 Kart med kjøretrasé inntegnet
 Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)

 Kopi av tillatelse fra grunneier(e)

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg
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Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Underskrift
Sted og dato Underskrift
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