Kvinesdal kommune
Nesgata 11
4480 Kvinesdal
Telefon : 38 35 77 00
E-post : post@kvinesdal.kommune.no
Hjemmeside : http://www.kvinesdal.kommune.no
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

MOTORFERDSEL PÅ SNØDEKT MARK og ISLAGTE VASSDRAG
(Nb ! Bruk eget skjema for søknad om kjøring i verneområder )

Navn:

Adr.:

 nr.

Epost :

 Ny søknad

 Fornyelse av tidligere dispensasjon.
Oppgi saksnr. :

Det søkes for :



Snøscooter



Annet kjøretøy - oppgi type :

Søknaden gjelder for:



4 år



Antall turer : ____________________________
fordelt på antall dager : ____________
i perioden _______________________

Registreringsnr :
Kjørerute/-strekning/område:
(HUSK : Kart med inntegnet kjøretrasè / område, MÅ vedlegges søknaden)

Følger kjøretrasèen ubrøytet veg ?

 Nei

Ja

(HUSK : Merk vegen av på kartet)

Formål – forskriftens §5 første ledd b – f (gjelder kun snøscooter)



a) Erverv/leiekjøring i området angitt på kart vedlagt søknaden
Jeg er fastboende på : Gnr.

Bnr

Fnr



b) Varig funksjonshemmede (NB : vedlegg ny legeattest )



c) Bagasje/utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet veg og det
er ikke mulighet for leiekjøring. (Kun 1 løyve pr. hytte - på hyttas
hjemmelshaver)
Gnr _____ Bnr ______ Fnr _____ Avstand fra brøytet veg : _____________



Kjøring vil også utføres av følgende :
(Ektefelle/samboer / barn og andre familiemedlemer - oppgitt hvilken)
________________________________________________________



e) Transport av ved utover det følger av forskriftens §3 første ledd g)
(§ 3g = nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel )
Transport fra Gnr _________ Bnr _________ Fnr ________
Transport til Gnr _________ Bnr _________ Fnr ________



f) Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. (Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan
kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.)

Formål – forskriftens §5a (gjelder motorkjøretøy)

Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring
(drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av
mineralske ressurser m.v., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret )

Formål – forskriftens §6

Annet ved særlig behov – gi nærmere beskrivelse. Må begrunnes !
(Behandles av Forvaltningsutvalget som i unntakstilfeller kan gi tillatelse til kjøring ut over § 5. Søker må da påvise
særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato: ________________ Underskrift: _________________________________

KOMMUNEN KAN GI TILLATELSE TIL KJØRING ETTER NASJONAL FORSKRIFT
FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG.
Etter forskriftens §5 kan kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter etter skriftlig søknad.
Etter forskriftens §6 kan kommunens forvaltningsutvalg – i unntakstilfeller – gi tillatelse til
kjøring ut over dette. Søker må da påvise særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.
MOTORFERDSEL I UTMARK KREVER GRUNNEIERENS TILLATELSE.
I følge §10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag kan grunneier nekte kjøring på sin
eiendom uavhengig av tillatelse som gis fra kommunen. Søker er selv ansvarlig for å innhente slik
tillatelse.
LENSMANN ORIENTERES OM DISPENSASJONER.
Kommunen sender fortløpende melding til lensmannskontoret om dispensasjoner som innvilges.
Endret reg.nr. ved f.eks. kjøp av ny snøscooter bør meldes både til kommunen og lensmannskontoret slik at registrerte opplysninger er korrekte.
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