Kvalsund kommune
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
Opplysninger søker
Navn*:
Adresse*:
Telefon*:
Søknaden gjelder
Snø

E-post:
Barmark

Tidsperiode
Dato fra og med*:
For hytteeier
Gnr.:
Bnr.:

Luft

Vann

Til og med*:
Fnr.:

Kjøretøy
Antall:
Motorkjøretøy,
Antall turer:
Type:
Antall:
Motorfartøy,
Antall turer:
Type:
Antall:
Luftfartøy,
Antall turer:
Type:
Formål etter forskrift § 5 (kun ved bruk av snøskuter)
§ 5a Erverv-/leieskjøring
§ 5d Kjøring i utmarksnæring for fastboende
§ 5b Funksjonshemmede
§ 5e Transport av ved
§ 5c Transport av bagasje/utstyr til privat hytte
§ 5f Gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller
minst 2,5 km fra brøytet bilveg
forflytningshemmede
Andre formål etter forskrift § 6

Begrunnelse for søknaden/tilleggsopplysninger*

Beskrivelse kjørerute/område*

Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?
Ja
Nei
Vedlagt dokumentasjon
Kart*
Legeerklæring

Annet:

Signatur søker*
Dato:

Sted:

Signatur:
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MERK:
• Kun en søker per søknadsskjema.
• Alle felt markert med * skal fylles ut.
• Søknaden må inkludere nødvendige vedlegg som belyser eller begrunner saken
o Søknad skal ha kart vedlagt, der løype for ønsket dispensasjon er inntegnet.
o Legeerklæringer må bekrefte varig funksjonshemming eller bevegelseshemming.
• Sørg for at dispensasjonssøknaden er fullstendig utfylt. Ufullstendig dispensasjonssøknad vil
bli avvist.
• Kommunen beregner 3-4 ukers behandlingstid hos saksbehandler. I tillegg kommer politisk
behandling, som vil være avhengig av møteplan.
Møteplan er tilgjengelig på Kvalsund kommunes hjemmeside:
www.kvalsund.kommune.no/moeteplan.385161.no.html
Kontakt gjerne servicekontoret for nærmere informasjon om møtedatoene.

Relaterte lenker:
• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82
• Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356
• Forskrift om snøskuterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark:
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2002-03-05-1907?q=kvalsund
• Rundskriv T-1/96 – Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82.:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/
pdfv/276025-t-1-96.pdf
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