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Kommunale retningslinjer 

 

Motorferdsel i utmark - Hægebostad kommune 

Perioden 2020-2025  

Vedtatt av kommunestyre den 05.11.20, sak 69/20,  

Justert i henold til vedtak i kommunestyre den 16.12.21, sak 56/21 

Lovgrunnlag: 
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
 Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.   
 Rundskriv  T-1/96 fra Miljøverndepartementet 
 Rundskriv T-6/09 fra Klima og miljøverndepartementet 

 
Formål: 
Formålet med retningslinjene er å følge opp intensjonene i lov/forskrift, tilpasset lokale forhold. 
Retningslinjene vil også bidra til en forutsigbar og lik behandling av søkere. 

Varighet: 
Flerårige dispensasjoner gitt i perioden 2020-2025 kan maksimalt ha varighet til 31.12.2025. 
Dispensasjoner gis for hele perioden dersom ikke annet står under kommentar til den enkelte 
bestemmelse 

Delegering: 
 Myndighet til å gi dispensasjoner etter forskriftenes § 5 b,c,d,e, kurante saker i henhold til de 

kommunale retningslinjene etter forskriftens § 6, og saker etter lovens § 6 delegeres til 
rådmannen. 

 Myndighet til å gi dispensasjoner etter forskriftenes § 5 a, og dispensasjoner etter 
forskriftens § 6 som ikke inngår i punktet over ligger til formannskapet. 

Verneområder 
Det er 5 verneområder i kommunen: SVR Landskapsvernområde, Vassland, Fiskelandsvatn, Lykkje og 
Brurhelleren. I disse områdene gjelder særskilte bestemmelser for motorferdsel. 
 
Alder 
Det gis ikke dispensasjon etter noen av bestemmelsene før søker har fylt 16 år. 

Traseer 
Løyvene skal så langt det går knyttes til kjøretraseer som følger ubrøytede bil og traktorveier. Det kan 
gis tillatelse til inntil en alternativ kjøretrase der det er hensiktsmessig i forhold til snøforhold.  

Forhold til grunneiere: 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag: 
§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.). 
Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby 
eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 
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I søknadsskjemaet for dispensasjon må søker bekrefte at det er samtykke fra grunneierne det skal 
kjøres over før dispensasjon gis. Kommunen kan kreve at dokumentasjon på grunneiersamtykke blir 
fremlagt. 

 

 

Søknad om dispensasjoner: 
Skal fremmes på eget skjema som ligger på kommunens nettside eller kan fås på servicekontoret på 
kommunehuset. Hjemmelshaver som søker etter §5c skal i størst mulig grad samle alle 
familiemedlemmer på en søknad.  

Søknader skal inneholde kart der trase ikke kan knyttes til kjøring på veier. Ved kjøring på vei er det 
nok å angi start/endepunkt og navngi veien det skal kjøres på. 

Dispensasjonsbestemmelser motorkjøretøy: 
Forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag: 
§ 5, Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 
fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg: 

- transport mellom bilvei og hytte, 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
- transport av funksjonshemmede, 
- transport av ved, 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 

Kriterier for dispensasjon: 
 Gis til grunneiere/fastboende som tar på seg leiekjøring. Det er en forutsetning at de som får 

løyve har et opplegg for å ta imot og utføre oppdrag. I områder med leiekjøring gis som 
hovedregel ikke andre løyver.  

 Kommunen vil legge ut kontaktinfo og områdeavgrensning for personer med løyve til 
leiekjøring på sine hjemmesider. 

Søknad: 
Søknadsfrist for disse løyvene er 1. Januar 2021 for å se de samlet. Etter dette behandles søknader 
fortløpende. Tillatelse gis i den grad det er behov i det enkelte område. 
Søknaden skal inneholde kart som viser avgrensing av området, telefonnummer og annen 
kontaktinfo som kan kunngjøres av kommunen. 
 
§5b) funksjonshemmede, 
Kriterier for dispensasjon: 

 Legeattest på sterkt nedsatt bevegelse  
 Kjøretrase skal i størst mulig grad følge ubrøyta bilvei  

Søknad: 
Dersom en større del av kjøringen ikke følger ubrøytet vei legges søknaden frem for politisk 
behandling. 
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§5c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet 
brøytet bilveg 

Kriterier for dispensasjon: 
 Hjemmelshaver til hytta i matrikkelen, barn og foreldre til hjemmelshaver samt ektefelle og 

samboer til de forannevnte kan innvilges løyve etter bestemmelsen (samboer må være 
folkeregisterregistrert på samme adresse). For hytter som ligger på teiger som ikke er knyttet 
til eier i matrikkelen, er registrert på dødsbo eller i andre spesielle tilfeller vil andre enn 
hjemmelshaver i matrikkelen ved fremlegging av tilstrekkelig dokumentasjon kunne likestilles 
med hjemmelshaver. Hjemmelshaver til hytta i matrikkelen.  Ut over dette gis det 3 stk. 
(personer) tillatelser til hver hytte. 

 

 Det gis ikke tillatelse etter denne bestemmelsen til: 
-Hytter i område utlagt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen på Haddelandsheia, nord for 
rv42 
-Hytter i området utlagt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen på Naglestadheia 

 
 

§5d) kjøring i utmarksnæring for fastboende 
Kriterier for dispensasjon: 

 Gjelder kun næringskjøring utover det som er hjemlet direkte i lov/forskrift. Må 
dokumenteres med næringsoppgave som dokumenterer omsetning i næringen. 

Søknad: 
Skal inneholde formål med kjøringen og dokumentasjon på at det gjelder kjøring i næring. 
 
§5e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g  

(§3 g)nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 
skogforvaltningen i Finnmark.) 

Kriterier for dispensasjon: 
 Søker er hjemmelshaver eller har skriftlig avtale med hjemmelshaver om hogst av ved. 

Søknad: 
Vedlagt søknaden skal det ligge kart som viser område for hogst og kjøretrase, samt signert avtale 
med hjemmelshaver om hogst av ved dersom ikke søker er hjemmelshaver. 
 
§5f) 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 

Kriterier for dispensasjon: 
 Bør i størst mulig grad følge ubrøyta vei.  
 Tidsbegrenset til å gjelde enkeltturer/enkeltdager 

Søknad: 
Skal inneholde kart, antall scootere, navn på ansvarlig for arrangement og tidspunkt for kjøringen. 
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§ 6)  I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer 
- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum. 

 

 
ATV med belter på snødekt mark: 

Kjøring på snødekt mark for formål angitt i forskriftens §5c er kurant å gi dispensasjon til (bagasje og 
utstyr til egen hytte). Søknadene behandles etter samme kriterier som for snøscooter.  

Arrangement: 
Kriterier for dispensasjon: 

 Slike løyver skal fortrinnsvis gis til kjøring på ubrøyta bil og traktorveier.  
 Gis kun for enkeltdager. 
 Gis ikke for konkurranse, oppvisning og demonstrasjon i forbindelse med motorsport utenfor 

områder som er regulert til dette formålet.  

Søknad:  
Skal inneholde kart, antall scootere og navn på ansvarlig for arrangement. 
 

Motorkjøretøy på barmark  
Kriterier for dispensasjon: 

 Det gis kun dispensasjon for tidsavgrensede fraktoppdrag for spesifisert formål. 
 Det gis ikke åpne flerårige løyver til kjøring til hytter etter denne bestemmelsen. 

 

Øvrige formål 

Det kan forekomme transportbehov som ikke er listet opp. Søknader vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 

Dispensasjonsbestemmelser motorfartøy/luftfartøy 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6. (tillatelser etter søknad) 
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som 
ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette 
vilkår for tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

Helikopter 
Kriterier for dispensasjon: 

 Enkeltturer eller begrenset tidsrom. 
 Frakt av byggematerialer i samsvar med byggetillatelse er kurant dispensasjonsgrunn. 
 Frakt av storvilt er kurant dispensasjonsgrunn. 

Søknad: 
Skal inneholde tidspunkt, landingsplass og formål med landingen. 
Motorfartøy 
Vurderes i hvert enkelt tilfelle.


