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Notat       
  

Sak: REVIDERING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER 

Saksnr./Arkiv Dato 
12/3933 - K01 19.12.2012 

REVIDERING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR 
BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV 
OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
 
Dispensasjonsutvalgets saksbehandling skjer på grunnlag av rundskriv T 1/96 fra 
Miljøverndepartementet; Om lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977, 
nr. 82. Retningslinjene skal være et supplement til rundskrivet og omtale tilfeller som ikke er 
beskrevet der. 
 
VINTERFØRE 
 
Det bør ikke innvilges dispensasjoner for kjøring i viktige vinterbeiteområder for elg. 
 
Dispensasjoner vil lettere kunne innvilges langs traséene til sommerløypene og langs 
ubrøytede veier. 
 
Nasjonal forskrift § 5 (kurante saker). 
 
§ 5 a) Ervervskjøring for fastboende.  
 
Søknader om tillatelse til ervervskjøring for innenbygdsboende (konsesjon) behandles av 
formannskapet/kommunestyret. 
 
§ 5 b) Funksjonshemmede 
 
Rekreasjonskjøring for funksjonshemmede skal i utgangspunktet henvises til ordinært 
løypenett. Det skal føres en restriktiv linje for innvilgelse av dispensasjoner utenfor 
løypenettet. Det kan gis dispensasjon for kjøring til f.eks. fiskevann o.l. Som dokumentasjon 
for funksjonshemming i slike tilfeller kreves det som hovedregel parkeringskort for 
forflyttningshemmede P-kort eller legeattest. 
 
Dispensasjon for kjøring til egen hytte kan innvilges for flere sesonger. Dispensasjon for 
kjøring til andres hytter kan innvilges for enkeltturer. Det kreves legeattest som 
dokumentasjon til dette formålet.  
 
Dispensasjon til følgescooter kan gis i særlige tilfeller. Søknad om følgeskuter 
behandles etter § 6. 
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§ 5 c) Transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger mer enn 2,5 kilometer fra vei. 
Dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til hytte kan etter denne paragrafen innvilges 
til hytteeiere, ektefelle og barn (Jf. Rundskriv T-1/96 side 30). Slike dispensasjoner kan 
innvilges for inntil 5 sesonger om gangen. Andre som søker om dispensasjon for transport til 
hytte, behandles etter § 6.  
 
§ 5 e) Transport av ved. 
 
Slik dispensasjon kan innvilges i de tilfeller der bruk av motorkjøretøy på vinterføre vil være 
en hensiktsmessig transportmetode og det ikke vil være mer naturlig å foreta transporten på 
vei. 
 
Nasjonal forskrift § ny 5a motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring 
 

• Det gis dispensasjon til næringsaktører for transport av utstyr i forbindelse med 
etablering av villmarksleir 

• Det kan gis dispensasjon til følgende vann Spirkujavri(Bråkvannet), Kvislevannet, 
vann 384 m.o.h. vest for Hoalgir og Stillevann for etablering av villmarksleir 

• Det gis kun dispensasjon til en villmarksleir per år til hver enkelt næringsaktør. 
• Det gis kun dispensasjon gyldig for et år til nyetablert aktører, når aktøren kan 

dokumentere at de er registrert i enhetsregisteret kan dispensasjonen utvides til å gjelde 
for 4 år  

 
 
Nasjonal forskrift § 5f. 
 

• Kan gis til 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. 

• Kan kun gis for enkelt turer. 
• Eksempler på organisasjoner dispensasjonen kan gis til er Røde Kors, Lions, Rotary og 

lignende. 
• Tillatelse kan ikke gis idrettslag, sneskuterklubber og lignende 

medlemsorganisjasjoner. 
 
 
 
 
Nasjonal forskrift § 6 (unntakstilfeller) 
 
Ved behandling av dispensasjoner etter § 6 skal det legges stor vekt på formålet med kjøring. 
Dispensasjonen kan gis for flere år dersom kjøreformålet strekker seg over flere år, men kan 
ikke under noen omstendigheter gis for mer en 5 år. 
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Som særlig behov regnes: 
• Transport av ved og spesielle tunge gjenstander, bagasje og utstyr til hytte som ligger 

mindre enn 2,5 kilometer fra vei.  
• Transport av bagasje og utstyr til hytte nærmere enn 2,5 km fra vei, eller til hytter med 

flere eiere. Gis enkeltturer eller et begrenset antall turer for inntil to år* 
                * Nytt punkt etter Fylkesmannens veiledning i sak 36/08 
•    Transport av bagasje og utstyr til hytte lenger enn 2,5 km fra veg kan gis til  
      Enkeltturer for andre enn hytteeier. Dokumentasjon på at søker disponerer  
      hytta denne perioden må fremlegges. 
• Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper. 
• Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement. 
• Andre lignende tilfeller. 
• Inntil tre -3- turer pr. sesong for vedlikehold, transport av søppel/avfall og ved til regisrert 

gammeeier. * 
*Nytt punkt etter Fylkesmannens omgjøring i klagesak 50B/2007 

• Kjøring til løypestart p.g.a. parkeringsproblemer og lignende. 
 

 
Dersom målet med kjøringen kan nås gjennom det ordinære løypenettet skal søknaden avslås. 
 
 
SOMMERFØRE 
 
Motorkjøretøy 
• Det skal føres en restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel på barmark. 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015) 
• Dispensasjon for kjøring på barmark bør bare innvilges etter eksisterende kjørespor. 

Kjørespor som er inntegnet på siste kart i M 711 serien og på økonomisk kartverk regnes 
som eksisterende. 

• Dersom det er mulig å komme til målet for kjøringen ved å benytte ordinært løypenett eller 
vei, skal søknaden avslås. 

• Dispensasjon for henting av ved på sommerføre kan gis dersom det ikke vil være 
hensiktsmessig å foreta vedkjøring på vinterføre. Transporten må skje langs 
traktorveg/kjørespor slik at terrengslitasje unngås.  

• Dispensasjon for kjøring med fisketur/jakt som formål innvilges normalt ikke. 
• I forbindelse med næringsfiske i frigarnsområde kan det gis dispensasjon etter eksisterende 

kjørespor. Det forutsettes at behovet for transporten dokumenteres med næringsoppgave 
(kommunestyret sak 38/03) 

• Det gis normalt ikke tillatelse til barmarkstransport i forbindelse med oppføring, bruk, 
vedlikehold eller tilsyn av hytte. Det forutsettes at nødvendig transport av materialer, ved 
og tyngre gjenstander transporteres på vinterføre, eller med helikopter/sjøfly. 

• Det gis ikke tillatelse til barmarkstransport i forbindelse med oppføring, vedlikehold eller 
bruk av gamme. 

• Det gis ikke dispensasjon for transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 
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Lovens § 6 
 
Luftfartøy (fly/mikrofly/helikopter) 
Dispensasjon for landing kan gis til bærplukking, jakt, fiske og fjellvandring. Dispensasjon til 
disse formål gis i tilknytning til eksisterende barmarksløyper 
 

• Dispensasjonen innvilges kun for enkeltturer (tur/retur) på en bestemt dato 
• Kan gis dispensasjon for inntil 2 km fra lovlig barmarksløype. 

 
Motorfartøy (motorbåt) 
 
Dispensasjonen for bruk av påhengsmotor kan gis til kultiveringsarbeid. Dispensasjon kan 
innvilges for transport av materialer til hytte. 
 
 
 


