Innherred samkommune

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

For scooter bør det søkes minst 14 dager før kjøring skal skje. For barmark bør det søkes 4 uker før kjøring.
Kart over kjørerute bør følge søknaden i alle saker unntatt helikopter og evt saker der kjørerute er åpenbar.

Dato :

Søker :

Postnr:

Adresse:
Evt e-post adr som svar kan sendes til :
Type kjøretøy :
Fører (dersom ikke søker) :
Regnr Scooter/ATV:

Søknaden gjelder / formål : (jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark av 10.6.77 og Forskrift for bruk
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.5.88) :
Snøscooter : Forskriftens § 3d Transport iht byggetillatelse, etter første vintersesong
Snøscooter : Forskriftens § 5b Funksjons-/bevegelseshemmede (vedlegg legeattest)
Snøscooter : Forskriftens § 5c Bagasje/utstyr til privat hytte (oppgi hyttenr etc)
Snøscooter : Forskriftens § 5d Utmarksnæring for fastboende
Snøscooter : Forskriftens § 5e Vedkjøring (vedlegg reg.bevis scooter, og evt hogstbevis el. underskrift)
Snøscooter eller barmarkskjøretøy : Forskriftens § 6 Annet - angi formål
Båt : Kommunal forskrift
Luftfartøy : Lovens § 5 eller 6
Kryss også her dersom søknaden berører nasjonalpark Blåfjella/Skjækerfjella

Grunneiers godkjenning av barmarkskjøring / hogstbevis / landingstillatelse :
Dato:

Sign.

Nærmere beskrivelse av formål /behov :

Kjørerute: kort beskrivelse, avstand
Gjelder (sett X) Levanger __ Verdal__

Tidsrom for trsp.
(dato, evt ukenr, ant. turer)

Kommunens vedtak (dersom dette ikke utskrives i eget brev)
I medhold av lov om motorferdsel i utmark § __, eller nasjonal forskrift jfr § __. Vedtaket kan påklages
innen 3 uker iht forvaltningsloven. Klage sendes Innherred samkommune, pb 130, 7601 Levanger.
Dispensasjon gis med henvisning til generelle vilkår (skjemaside 2). Turens start (før kjøring) og
retur føres på skjemabaksiden, utfylt dispensasjon medbringes/vises ved kontroll. Evt andre vilkår:

Dispensasjon er ikke gitt, begrunnelse :

Saksnr :

Dato:

Saksbehandler:

Stempel:

MOTORFERDSEL I UTMARK

(side 2)

Generelle vilkår. Alle som ikke har fritt antall turer skal føre opp hver tur. Før hver tur skal
tidspunkt for oppstart føres - dette vil bli sjekket ved en evt kontroll. Påstartet tur som ikke er
oppført betraktes som brudd på dispensasjonen :
Tur nr Start (dato/kl.slett) Retur (dato/kl.slett)

kjørerute

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorisert ferdsel i utmark skal skje iht lovverk og dispensasjon. Transporten skal skje skånsomt og
etter terrengets korteste veg. Dispensasjonen medbringes under ferdsel og framvises ved kontroll.
Grunneiers tillatelse er nødvendig før kjøring.
Kjøretider - der annet ikke framgår spesielt av dispensasjon. For snøscooterkjøring er sesongen
normalt i tidsrommet 1.12 - 30.4 . Døgntider Verdal: Etter 6.00 og før 23.00 .
Døgntider Levanger : alle hverdager, lørdager i tidsrommet fra kl. 07.00 til 10.00 og 18.00 20.00 og på søn- og helgedager i tidsrommet 17.00 - 20.00.
Det gis anledning til utvidet ervervskjøring «palmelørdag» i perioden 07.00-20.00 og
skjærtorsdag kl. 07.00 - 10.00.”

Søknadsfrister : Generelt - søknad bør leveres minst 14 dager før kjøring. For barmark minst 4
uker før da dette som regel skal til politisk behandling.

Snøscootertransport av materialer mv i samsvar med byggetillatelse - § 3 d i forskriften.
Fri kjøring første vintersesong iht formålet i byggetillatelsen (medbring byggetillatelse). Etter dette må
man påregne å kunne bli henvist til leiekjører.

Leiekjørere (ervervskjørere) : Kommunen har avtaler med kjørere som kan dekke
snøscootertransport i hoveddelen av kommunen. For ordinær godstransport til hytte vil det normalt bli
henvist til disse. Oversikt over leiekjørere finnes på kommunenes hjemmesider.
Lokale forskrifter som finnes på www.lovdata.no

Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Verdal kommune, Nord-Trøndelag (2004)
Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag (2000)
Nasjonalt lovverk : Lov om motorferdsel i utmark (10.6.77): http://www.lovdata.no/all/hl19770610-082.html Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark (15.5.88)
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19880515-0356.html For kommunale retningslinjer vises det til
kommunale retningslinjer for motorferdsel i Innherred samkommune som ligger på henholdsvis
www.verdal.kommune og www.levanger.kommune.no
Søknadsskjemaet kan også lastes ned fra kommunenes hjemmesider. Det kan søkes elektronisk med
utfylt skjema til postmottak@innherred-samkommune.no . kart bør vedlegges.

