SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK
Navn

Tlf.privat

Adresse

Familie/navn

Tlf. jobb/mobil

Søknaden gjelder:
☐ : Barmark

☐ : Vinter (Snøscooter)

Formål:

☐ : Annet:

Jfr. forskrift

☐

Leiekjøring

§ 5, a)

Oppgi foretrukket område i merknadsfeltet

☐

Funksjonshemming

§ 5, b)

Merk krav til innhold i legeerklæring

☐

Bagasje og utstyr til egen hytte

§ 5, c)

NB! Gjelder bare egen hytte + familie

☐

Utmarksnæring, fastboende

§ 5, d)

Utleiehytter o.l.

☐

Transport av ved

§ 5, e)

Hogsttillatelse må foreligge ved kontroll

☐

Utmarksnæring

§ 5a)

Utarbeidet driftsplan må foreligge ved søknad

☐

Oppsyn med jervebås

§ 5b)

Tillatelse/godkjenning fra fylkesmannen.

☐

Særskilt behov, unntak

§6

Barmarkskjøring og spesielle oppdrag

Tidsrom:
☐ Sesong ☐ Flerårig, antall år:

☐ Særlige behov, datoer:

Beskrivelse av formålet med kjøring:

Beskrivelse av trase, (kart med inntegnet trase skal følge med søknaden som vedlegg)

Hyttekjøring jfr. 5c. Oppgi eiers navn og gnr/bnr/fnr.
Tillatelse i henhold til §5 c) gjelder ikke persontransport uten samtidig med bagasje og utstyr.
Merk: Hytter med flere eiere kan ikke behandles i henhold til § 5 c).
Eiers navn, adresse

Gnr. / bnr./ f.nr

Det er normalt ikke tillatt å kjøre i tidsrommet mellom kl: 23.00 – 06.00.
Behov for kjøring i tidsrommet kl: 23.00 – 07.00, oppgi tidsrom og årsak:

Siste dato for sesongen er 15. mai.
Følgende dokumenterer vedlagt søknad, sett kryss
☐ Kart ☐ Hogsttillatelse. Jfr. § 5, bokstav e
☐ Byggetillatelse eller tilsvarende dokumentasjon

☐ Legeerklæring. Jfr. § 5, bokstav b
☐ Grunneiertillatelse, samtykke fra grunneier

Merk! Manglende og mangelfulle opplysninger, dokumentasjon, eller vedlegg kan medføre forsinket
behandling.

Undertegnede tillater at kommunens administrasjon i sin behandling innhenter tilleggsopplysninger fra
andre offentlige etater, likningsmyndighet, trygdekontor, lensmann/politi m.m., i den utstrekning det
er nødvendig for riktig behandling av søknad i henhold til en hver tid gjeldende lovverk.

Sted og dato

Søker underskrift

