MOTORFERDSEL PÅ VINTERFØRE I NÆRØY KOMMUNE
Søknaden sendes: Nærøy kommune, Drifts- og utviklingsavdelingen, 7970 KOLVEREID.

SØKNADSSKJEMA

(fylles ut av søker)

Fyll ut og kryss av for den aktuelle § i Nasjonal forskrift for bruk av snøscooter i utmark og på islagt vassdrag
av 15. mai 1988 (se veiledning side 4):

§ 5a

§ 5b

§ 5c

§ 5d

§ 5e

§6

• Kart med inntegnet kjørerute skal leveres sammen med søknaden. Kommunen kopierer selv kartet inn på
skjema.
• Gi en begrunnelse for søknaden her (evt. som eget vedlegg): .............................................................
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................………………………
……………………………………………………………………………….
• Det søkes for tidsrommet: ....................................................................................................................
• Søkers navn og adresse: .......................................................................................................................
• Telefon:

Dag ........................................................

Kveld .........................................................

___/___.___ ..................................................................
Dato og Underskrift

VEDTAK I SAK: ....................

(fylles ut av kommunen)

I henhold til Nærøy kommunes delegasjonreglement fatter skogbrukssjfen følgende vedtak:
...............................................……………………………………............
gis tillatelse til bruk av snøscooter med hjemmel i forskriftens § 5 ..…..... . Tillatelsen gjelder i tidsrommet
............................................................. , under forutsetning av at kjøring skjer etter godkjent trase (se kart side 2
og 3), og med berørte grunneiere sin tillatelse.
Kjøring er ikke tillatt mellom kl. 10.00 og 15.00 på søndager og helligdager.
Kommunen henstiller til at det ikke foretas kjøring mellom kl. 10.00 og 15.00 på søndager og helligdager.
NB! Kommunale bestemmelser samt generelle vilkår for tillatelsen er gitt på side 4.
gis ikke tillatelse til bruk av snøscooter med hjemmel i forskriftens § 5 .... .
Begrunnelse for vedtak : ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
___/___ 200___
Dato

..............................................................................
Nærøy Kommune

KART MED INNTEGNET TRASÉ:
side 1

side 2

VEILEDNING I UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMAET
(For utfyllende opplysninger, se rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet)

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
• § 5a: Ervervsmessig transport for fastboende. Fastboende kan søke om å få tillatelse til å ta på seg
transportoppdrag i ervervsmessig øyemed.
• § 5b:Varig funksjonshemmede. Funksjonshemmede som ønsker å benytte snøscooter må søke og kunne
dokumentere varig fysisk funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er
bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelsen. Kommunen krever dokumentasjon fra lege.
• § 5c: Transport til egen hytte. Tillatelse til transport av bagasje og utstyr kan gis dersom hytte ligger lengre
enn 2,5 km fra brøytet bilveg. Det er kun hytteeier som kan få tillatelse. Hvis det ikke er søkt tidligere må det
vedlegges dokumentasjon på eierskap til hytta. En tillatelse gitt etter denne § kan også benyttes av ektefelle og
barn. Tillatelsen gjelder ikke persontransport. Dispensasjon kan innvilges for tre sesonger.
• § 5d: Kjøring i utmarksnæring for fastboende. Det kan gis tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med
drift av utleiehytter i utmark, næringsmessig jakt og fiske o.l. Snøscootersafari tillates imidlertid ikke.
• § 5e: Transport av ved. Bruk av snøscooter til transport av ved på egen eiendom er tillatt uten søknad.
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted en fast bopel og transport av ved fra andres eiendom må det
søkes om.
• § 6: Særskilte behov som ikke er hjemlet i forskriftens § 3 og 5. Utvalg for drift og utvikling kan i
unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring ut over det som er hjemlet i § 3 og 5 dersom søkeren påviser et særlig
behov som ikke er knyttes til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.
Kommunale bestemmelser jf. vedtak i Utvalg for drift og utvikling sak 141/04 samt brev fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling datert 15.09.05.
¾ Kjøring/transport i hht. § 5 og 6 er i utgangspunktet ikke tillatt mellom kl. 10.00 og 15.00 på søndager og
helligdager. Det foretas en særskilt vurdering av dette i hver enkelt sak.
Nærøy kommune understreker at den som utfører transport i henhold til forskriftens § 5 og 6 må kunne
dokumentere et reelt og legitimt transportbehov som er i samsvar med intensjonen i Lov om motorferdsel i
utmark.
Generelle vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelsen skal være med under transport, og vises fram når oppsyn/politi forlanger det.
2. Skriftlig tillatelse fra berørte grunneiere må innhentes før kjøring starter. Trase må utarbeides i samråd med
grunneier.
3. Tillatelse er bare gyldig dersom det benyttes snøscooter i forskriftsmessig stand med nødvendige avgifter og
forsikringer betalt.
4. All motorferdsel i utmark og på islagt vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt i forhold til naturmiljø,
mennesker og andre interesser.
5. Motorferdselen i utmark skal begrenses til et minimum.
Søknadsfrist: Det er ingen fastsatt søknadsfrist. Det må søkes i god tid, slik at kommunen rekker å
behandle søknaden før kjøring skal skje. Tillatelse etter forskriftens § 5 gis administrativt. Tillatelse etter
forskriftens § 6 behandles i utvalg for drift og utvikling, noe som krever inntil 2 måneders behandlingstid.
Klage rett: Kommunens vedtak etter forskriftens § 5 og 6 kan påklages til Fylkesmannen i henhold til
forvaltningslovens § 28-32. Klagen sendes kommunen for klagebehandling innen 3 uker etter at melding om
vedtak er mottatt.
Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte Nærøy kommune telefon 74 38 26 00. Søknadsskjema kan
skrives ut fra kommunens hjemmeside.

side 3

