
Fauske Kommune 
PLAN OG UTVIKLING  
Postboks 93, 8201 Fauske 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 3 år) 

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a Oppgi område 

Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklæring 

Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c Gjelder egen hytte + nær familie 

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende 

Transport av ved § 5e Hoggs tillatelse av grunneier 

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring 

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

Navn på andre som kan benytte dispensasjon (nær familie, barn/foreldre/besteforeldre)



FORSKRIFTENES § 5 

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for 

§ 5a fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 

* transport mellom bilvei og hytte 

* tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 

* transport av ved 

* transport etter dispensasjon i medhold til forskriftenes § 6 

§ 5b funksjonshemmede 

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, som ligger 

minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a 

§ 5d kjøring i utmarksnæring for fastboende 

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3g 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. 

FORSKRIFTENES § 6 

I unntakstilfeller, kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 

bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3,4 og 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. 

NB! I tilfelle det ikke legges ved kartutsnitt med inntegnet trasé for omsøkt ferdsel, 

vennligst tegn inn et "kart" her: 

Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no
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