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GRUNNEIERTILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

2011
SØKER:
Navn: …………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………..
Postnr: …………. Poststed: …………………………………………………………
Telefon: ………………….
Mobil: ……………………

SØKNADEN GJELDER:
Formål: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kjørestrekning (beskrives med start og stoppsted samt trase):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Type kjøretøy: ………………….. Reg. nr. …………………..
Tidspunkt/tidsrom: ……………………………………………….

SØKER HAR VÅR TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL MED
FØLGENDE VILKÅR:
Tillatelsen gis ihht søknaden med følgende korrigeringer, tilføyelser og vilkår (strekning,
tidsrom, antall turer, kjørebok med mer):
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
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Denne tillatelsen er ikke gyldig om ikke tillatelse ihht Lov om motorferdsel i utmark er
innhentet fra rette myndighet i de tilfeller dette er nødvendig. Denne tillatelse skal medbringes
under kjøringen. Link til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19880515-0356.html
Enhver motorisert ferdsel på vår eiendom skal skje mest mulig skånsomt med hensyn til natur
og omgivelser. Innehaver av denne tillatelse plikter å utøve ferdselen på en slik måte at dette
ivaretas.
Spesielt om kjørebok:
I de tilfeller hvor kjøretillatelse er begrenset med antall turer o.l medfølger ”Kjørebok”. Dette
er ett skjema som innehaver av denne tillatelsen plikter å fylle ut før transporten foretas.
Definisjon av tur:
I denne sammenhengen er ”en tur” å regne som en tur – retur transport til angitt
bestemmelsessted.
Innehaver av denne tillatelse er pliktig til, uoppfordret, å framvise for grunneiers representant
(ansatte/eiendomsoppsyn/eiere med mer) denne tillatelse med kjørebok etc. Herunder også å
legitimere seg med personalia som viser at det er samsvar mellom den som har fått tillatelsen
og den som utfører oppdraget.
Brudd på vår tillatelse vil kunne få følger for vedkommende i form av anmeldelse,
inndragelse av tillatelse og nekt av framtidige tillatelser med mer.

AS Meraker Brug
Dato: ………………
Underskrift: …………………………………………….
Meråker Grunneierlag
Dato: ………………

Underskrift: …………………………………………….
Stordal Sameie
Dato: ………………

Underskrift: …………………………………………….
Sonvadfoss Statsalmening
Dato: ………………

Underskrift: …………………………………………….
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KJØREBOK FOR BRUK VED TILLATELSE TIL MOTORISERT
FERDSEL
Kjøreboken gjelder tillatelse utstedt til:
Navn: …………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………..
Postnr: …………. Poststed: …………………………………………………………
Tillatelse utstedt dato: …………………………
På følgende eiendom: ………………………………………
TUR NR. DATO KVITTERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Definisjon av tur:
I denne sammenhengen er ”en tur” å regne som en tur – retur transport til angitt
bestemmelsessted.
Kjørebok skal utfylles før den enkelte transporttur foretas. Kjøreboken skal medbringes ved
kjøring.

Dato: ………………
Underskrift: …………………………………………….

