
 

 

 
Dispensasjonssøknad – motorferdsel i utmark – snødekt mark 
 
 
Jeg søker med dette om løyve til motorferdsel i medhold av forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag.  
 
Søker:   

Adresse:  

Postnr. og sted:  

Telefonnr.:  

E-post:  

Type kjøretøy:  

Registreringsnr.   

Tidsrom fra  Tidsrom til   

 
 
Om det søkes om flere skuterløyver til samme hytte, før opp familiemedlemmer her:  
     
Navn  Tilknytning til eier 

  

  

  

  

  

  

  

 
Sett kryss i den ruta som passer for transporten og fyll ut skjema  

_______________________________________________________________________ 
 

§ 5a): Leiekjøring med snøskuter   
 

Org.nr.:  

Område det søkes om leiekjøring i:   

_______________________________________________________________________ 
 

§ 5b): Varig funksjonshemming (Legeerklæring må legges ved) 
 

Stedsnavn - startpunkt for kjøreruten:   

Stedsnavn der hytta ligger/endepunkt:   

_______________________________________________________________________ 

 

 



   

§ 5c): Transport til hytte 

Gnr/bnr/fnr.  

Avstand fra brøyta vei til hytte (km)  

Stedsnavn - startpunkt for kjøreruten  

Stedsnavn der hytta ligger (endepunkt)   

 

   Tilknytning til hytta (sett kun et kryss) 

 Hytteeier 

 Ektefelle/registrert samboer til hytteeier 

 Barn/stebarn til hytteeier 

 Barnebarn til hytteeier 

 Foreldre til hytteeier 

 Leietaker 
Leietaker av privat hytte må legge ved skriftlig leieavtale  med 
hytteeier (varighet minst 1 sesong). Det kan ikke gis løyve til både eier 
og leier. 

 Annet. Da må det søkes om tillatelse etter § 6. 

_______________________________________________________________________ 

§ 5d): Kjøring i utmarksnæring for fastboende. 
Næringsvirksomhet for salg og videreforedling. Næringsoppgave må legges ved.  
 
Org. nr:_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

§ 5e): Transport av ved fra eiendom til annet sted enn fast bopel 
_______________________________________________________________________ 

§ 6) Særlige behov som ikke kan dekket på annen måte (gjelder ikke turkøyring).  
Alle søknader etter denne bestemmelsen skal behandles i Plan- og bygningsrådet.  

 
 Oppgi særlige behov: 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
     
Tilleggsopplysninger til søknaden/Begrunnelse for valg av traseer 
 
 
 
 

 
 Jeg er kjent med at jeg selv er pliktig til å innhente løyve til ferdsel fra grunneier. 

 
Kart med kjørerute må legges ved alle søknader. Sett tydelige streker. Ved behov for flere 
traseer skal hver enkelt begrunnes i rubrikken over. 
 
 
______________________   ______________________________________ 
              Dato/sted                                      Underskrift 
 
Søknad sendes: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje evt post@e-h.kommune.no 


