SØKNADSSKJEMA

Lenvik kommune
Plan- og utviklingsenheten
Postmottak, 9306 FINNSNES

Oppdatert 7.12.2011

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK
OG VASSDRAG
Merk:
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Kurante saker vil bli behandlet fortløpende.
Saker etter § 5 behandles delegert. Saker etter § 6 ”Særlige tilfeller” vil bli behandlet politisk.

Vedlegg til søknaden som skal følge med:
Kartskisse med nøyaktig inntegnet trasè skal følge alle søknader.
Tillatelse fra berørte grunneiere.
Ved transport i utmarksnæring for fastboende, kreves næringsoppgave
For søknad etter §5B (varig funksjonshemming): Legeerklæring på eget skjema.
For søknad etter §5C (transport til egen hytte): Skjøte, festekontrakt og/ eller leiekontrakt.
For søknad etter § 5e, (transport av ved): Hogsttillatelse. Hogstområde inntegnes på kartverk.

-

Søkers navn: ……………………………………………
Adresse: ……………………………

Postnummer:…………… Poststed:………………………

Telefon: ………………………

Mobil: ………………………

Andre brukere av samme dispensasjon:
Navn:
Navn:

Slektsforhold / relasjon til søker:
Slektsforhold / relasjon til søker:

Kjøretøy: kryss av
Snøscooter
§5

Traktor
§6

Fly / helikopter
§6

Båt
§6

Firhjuling / ATV
§6

Formål i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.
(§ 5 gjelder scooterkjøring.)

Transportens formål:

Kryss av.

§ 5 A – Leiekjøring

Gjelder fastboende i ervervssammenheng

§ 5 B – Transport av
funksjonshemmede.

Legeerklæring på fastsatt skjema må vedlegges
Gjelder varig funksjonshemming.

§ 5 C – Transport av bagasje og Hytteeier:……………………………..…Avstand mellom bilveg og hytte: …….…Km.
utstyr til privat avsidesliggende Hyttas gnr.,/bnr.……/………
Hyttas byggeår:……
hytte.
Skjøte, festekontrakt og/ eller leiekontrakt vedlegges sammen med tillatelse fra
berørte grunneiere.
§ 5 D – Kjøring i utmarksnæring Gjelder kun transport av materiell og utstyr. Virksomheten skal være registrert i
for fastboende
Enhetsregisteret. Driftsplan vedlegges.
§ 5 E – Transport av ved/
brensel

 Gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn
fast bopel. (for eksempel kjøring av ved til hytte.)
 Gjelder transport av ved fra andres eiendom.
 Gjelder transport i forbindelse med vedhogst. Hogsttillatelse vedlegges.
(Hogstområdet inntegnes på kartverk.)

§ 5 F – Gruppeturer på snødekt For beboere på helse- og omsorgsinstutisjoner, medl. av pensjonistforeninger eller
mark til bestemte mål
forflytningshemmede. Tillatelse kan kun gis til helse- og omsorgsinstutisjoner eller
ideelle organsiasjoner. (Gjelder ikke ren rekrasjonskjøring.)
§ 6 – Særlige tilfeller

Spesielle behov som ikke dekkes av § 5. Søkeren må påvise et særlig behov som
ikke kan dekkes på annen måte. All barmarkskjøring, midlertidig sykdom,
persontransport mv. Ikke turkjøring. (Søknaden behandles politisk)

Kjørerute.
Beskriv kort hvor du skal kjøre. Kartkopi / kartskisse med inntegnet kjøretrasè skal legges ved.

Tid for omsøkt kjøring.
Dato:

Tidsrom

Oppgi dato eller tidsrom for planlagt kjøring.
Dispensasjonsmyndigheten kan innsnevre tid for kjøring.

Nærmere begrunnelse for kjøring.

Underskrift fra grunneiere.
NB: SKAL INNHENTES!
Søker skal ha underskrift fra berørte grunneiere eller det organ (utmarkslag/grunneierlag) som
representerer grunneieren vedr. motorferdsel.
Følgende eiendommer blir berørt av omsøkt trasè:
GNR / BNR
GNR / BNR
GNR / BNR
GNR / BNR
GNR / BNR

/
/
/
/
/

Eier:
Eier:
Eier:
Eier:
Eier:

Sign.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:

Bruk evt. tilleggskjema
.

Klageadgang.
Fylkesmannens miljøvernavdeling er klageinstans for vedtak i motorferdselsaker. Eventuelle klager sendes
først til Lenvik kommune, Plan- og utviklingsenheten, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Underskrift
Sted og dato

Søkerens underskrift

