
                                
Verdal kommune       SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
 

• For snøskuter må søknad leveres 3 uker før kjøring er planlagt.  

• For barmark minst 4 uker før kjøring.  

• Kart over kjørerute må følge søknaden i alle saker unntatt helikopter. 

• Grunneier skal signere på skjemaet, eventuelt kan grunneiers tillatelse legges ved. 

• Dette kravet gjelder ikke der Værdalsbruket har forhåndsgodkjent traseer for transport 

av bagasje og utstyr til egen hytte. Informasjon om dette legges ut på kommunens 

hjemmeside. 

 

Dato: Søker: 

Postnr: Adresse: 

Epost:  

Ønsker svar på epost: Ja:   Nei: 

Telefon:  

Type kjøretøy:  

Regnr Scooter/ATV:  

Fører (dersom ikke søker):  

 

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):  

Kryss Lovhjemmel Vedlegg: 

 Snøscooter: Forskriftens § 5 b) Funksjons-/bevegelseshemmede  Legeattest 

  Snøscooter: Forskriftens § 5 c) Bagasje/utstyr til egen hytte   

§ 5 c) Gnr/bnr:       (Søker må være eier av hytte)       

  Snøscooter: Forskriftens § 5 d) Utmarksnæring for fastboende  

  Snøscooter: Forskriftens § 5 e) Vedkjøring  Hogsttillatelse 

 Snøscooter: Forskriftens § 5 f) Gruppeturer  

(se retningslinjer for nærmere beskrivelse) 

 

 Snøscooter eller barmarkskjøretøy: Forskriftens § 6 Annet     

 Båt: Kommunal forskrift   

 Luftfartøy: Lovens § 5 eller 6  

 Kryss også her dersom søknaden berører nasjonalpark 

Blåfjella/Skjækerfjella 
 

 

Grunneiers godkjenning av kjøring / hogstbevis / landingstillatelse: 

Dato: Sign. 

 

Nærmere beskrivelse av formål /behov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsket tidsrom  

 

 

https://verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Natur-og-miljo/Naturforvaltning/Motorferdsel-i-utmark/Transport-av-bagasje-og-utstyr-til-egen-hytte/


 

 

 
Mer informasjon finnes i «Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal 

kommune» og på kommunens hjemmeside. 

 

For transport av bagasje og utstyr til egen hytte er det krav om at etablerte traseer skal benyttes. Sjekk 

derfor om det allerede er en etablert trase før kart tegnes. Det vil komme informasjon om etablerte 

traseer her. 

 

Søknader om dispensasjon skal sendes/leveres til Verdal kommune, Servicekontoret, 

postboks 24, 7651 Verdal, eller på E-post til postmottak@verdal.kommune.no.  
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