
 

 
 
  

1 
 

Beiarn kommune  |  Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord  |  Telefon 755 69 000 
mail: post@beiarn.kommune.no  |  web: beiarn.kommune.no 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 

Navn:……………………………………………………………………………………………………… Fødselsår:………....... 
 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Postnr.:………………………. Poststed:…………………………………………………………………………………………. 
 

Søknaden gjelder transport i henhold til nasjonal forskrift (sett kryss): 

 
§ 5b) Funksjonshemming (Kun snøscooter) 

Kopi av parkeringsbevis eller legeattest på kommunens skjema må vedlegges. 
 

Antall turer det søkes om: turer/år 

§ 5c) Hytteeier – transport av bagasje og utstyr til hytte (Kun snøscooter) 
Gjelder for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet 
bilveg. Dispensasjon kan kun gis til hytteeier eller hytteeiers samboer/ektefelle og barn. Ved hytter 
med flere eiere, må det søkes etter § 6. Søker er: 

□ Eier av hytte 
□ Samboer/ektefelle til eier Gnr/bnr/festenr for hytte: / / 
□ Barn av eier 

 
Transportbehov/antall turer det søkes om: turer/år 

 
Ved søknad om dispensasjon til hytte i nærheten av brøytet bilveg, må behovet 
grunngis. Begrunnelse (ved liten plass bruk utfyllende opplysninger på baksiden): 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 5e) Transport av ved (Kun snøscooter) 
Gjelder transport av ved/selvhogst fra andres eiendom, og transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel. Hogstfelt og trasé må tegnes inn på kart. For transport av ferdighugget ved 
til hytte søkes det om dispensasjon etter § 5c (transport av bagasje og utstyr til hytte). 

§ 5a Transport av materiell og utstyr i forbindelse medutmarksnæring 
Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og 
reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er 
registrert i Enhetsregisteret. 

§ 6 Kjøring ut over §§ 2, 3, 4 og 5 (F.eks. barmarkskjøring) 
Dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring eller ikke kan dekkes på annen 
måte (beskrivelse av behovet må vedlegges). Antall turer/år og type kjøretøy må oppgis. Søker må 
opplyse om søknaden gjelder for kjøring på barmark eller vinterføre. 
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Kjørerute: Fra: …………………………………………… til: …………………………………………… 
 

Tidsrom for kjøring: Fra og med ………………………… til og med …………………………  20……… 
 
 
 

Vedlegg til søknad: 
□ Kart over kjøretrase (skal vedlegges) 
□ Grunneiertillatelse (skal vedlegges) 
□ Parkeringsbevis eller legeattest (gjelder søknader etter § 5b) 
□ Kopi av avtale om hogst av ved på rot (gjelder søknader etter § 5e) 

Søknaden tas ikke opp til behandling dersom vedlegg mangler eller ved mangelfull utfylling av søknadsskjema. 
 

Utfyllende opplysninger (ved liten plass bruk eget ark): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søkers underskrift: 
 

………………………………. …………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 
Sted Dato Navn 

 

Forventet saksbehandlingstid: 
• § 5b), c) og e): Inntil 3 uker 
• § 6: Inntil 6 uker (politisk behandling) 

 
 

Kart: 
Kart for inntegning av trase/hogstområde kan f.eks. hentes fra kartportalen på www.norgeskart.no. 

 
 

Gjeldende lovverk: 
 

- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) (LOV-1977-06-10-82) 
- Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) (FOR-1988-05-15-356) 

http://www.norgeskart.no/
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