
RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK -
DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT §§5 OG 6. 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkj0ret0y i utmark og p3 islagte 
vassdrag av IS.mai 1988 § 7 bar Verran kommunestyre i m0te 16.02.2012 vedtatt retningslinjer for 
hviike vilkar som skal knyttes til tiilatelser etter nasjonal forskrift §§5 og 6. 

1. Kortest mulige trase: 
Kj0ring skal f0lge korteste mulige trase mellom br0ytet bilveg og bestemmelsessted. Nar mulig skal 
kj0retraseen f0lge ubr0yta skogsbilveg eller lignende. I omrader der det er etablert faste kj0retraseer 
skal disse benyttes. 

2. Sesonglengde: 
Normal sesonglengde for dispensasjoner etter§§ 5 og 6 (sn0scooter) er til og med 30. april. Ved spesielle 
dokumenterte behov kan dispensasjon etter§ 6 gis inntil lO.mai forutsatt sn0f0re. 

3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: 
Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal f0lge s0knaden. S0knad tas ikke opptil behandling om 
ikke disse foreligger. 

4. Kjoretider: 
Nattefredning: Kjoring er ikke tiliatt om nettene mellom kl.:23.00- 07.00. 
Helligdagsfredning: Pa julaften er kj0ring tiliatt fram til ki.:17.00. 
1. og 2. juledag, palmes0ndag og 1. paskedager det kj0reforbud mellom kl.ilO.OOog 16.00. 

Unntak leiekj0ring: I paska er leiekj0ring(§ 5a)tillatt hele palmes0ndagshelga og 1. og2. paskedag. 
Nattefredning gjelder. ~ 

5. Leiekjoring 
S0knader hjemlet i nasjonalforskrift § 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslas og henvises til !eiekj0ring 
dersom det finnes leiekj0ringstilbud pa strekningen. 

Dersom saerlige grunner foreligger for at leiekj0ring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter 
Nasjonal forskrift § 6. 

For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for sn0scooter gis etter saerskilt vurdering (§6). 

6. Transportomfang og antall turer § 5c (bagasje og utstyr til hytte) 
Dispensasjoner etter§ 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar 
seg transportere pa annen mate. 

Dispensasjoner etter§ 5c gis for 22 turer per sesong og for 4 sesonger. 

7. S0knader etter § 5b (funksjonshemmede) 
Funksjonshemming dokumenteres primaert ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. 
Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan ogsa benyttes. For at s0knader skal behandles etter § 5b 
ma det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyides midlertidig sykdom eller h0y 
alder(jfr nasjonal forskrift). 

§ 5b dekker ikke transportbehov som f0lger av at s0ker ikke kan baere sekk mv men kun de tilfeller der 
S0ker ikke er i stand til a transportere seg selv pa ski til bestemmelsesstedet. 



Dispensasjoner etter§ 5b gis for 22 turer per sesong og for 4 sesonger. Dispensasjonen er 
personlig, og fordrer at den som far dispensasjonen er med under transporten. 

8. Seknader etter § 6 (andre saerlige formal) 

a) Barmarkskjering 
Dispensasjonsprai<sis for barmarl<sl<j0ring skal vaere streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og 
legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det saerlig vektlegges om hele/deler av 
kjoretraseen kan legges til eksisterende kj0reveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal 
kunne gis, ma terrenget vaere egnet for kj0ring, dvs ikke besta av myrlendte/vate partier. 

Dispensasjoner for barmarkskj0ring til egne hytter med formal transport av funksjonshemmede 
kan etter naermere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per artil/fra 
egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. 

Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel awises og henvises til 
sn0scootertransport pa vinterf0re eller helikoptertransport. 
I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegaende minigraver pa barmark vaere grunnlag for 
dispensasjon etter § 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis pa frosset mark. 

b) Sn0f0re 
Dispensasjoner for "andre formal" pa sn0f0re kan eksempelvis vaere transport av byggematerialer og 
utstyr til egen hytte ved ikke s0knadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der 
funksjonshemmingen er midlertidig eller skyides sykdom mv. Felles er at formalet omfatter konkret 
nyttetransport. 

Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og s0knader kan innvilges etter politisk behandling og med 
hjemmel i nasjonal forskrift § 6. 
Det kan gis dispensasjon for det n0dvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 


