
Informasjon angående søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark: 

 

Leie/løyvekjøring (§ 5 første ledd bokstav a) 

Se under eget punkt for leiekjøring. 

 

Funksjonshemmede (§ 5 første ledd bokstav b) 

Fauske kommune krever legeattest for varig funksjonshemming eller P-kort for dem som skal 
søke tillatelse etter § 5 første ledd bokstav b.   Dersom du skal søke tillatelse til transport til 
egen hytte som ligger nærmere enn 2,5 km fra nærmeste brøyta vei, må du legge ved 
legeattest for varig funksjonshemming.  Tillatelser etter § 5 første ledd bokstav b) gis i inntil 3 
år. 

Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede går ikke inn 
under denne bestemmelsen.  

 

Bagasje og utstyr til hytte (§ 5 første ledd bokstav c) 

Dersom du vil søke om tillatelse til transport av bagasje, utstyr og brensel til hytte, må du 
søke etter § 5 første ledd bokstav c.  Tillatelse kan gis i inntil 5 år.  Hytteeier er 
hjemmelshaver eller fester av eiendommen og det kan kun gis tillatelse til transport til 
hytteeier og vedkommendes nærmeste familie, dvs. ektefelle (samboer) barn/svigerbarn, 
barnebarn og foreldre. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon 
etter forskriftens § 6.  

Avstand fra nærmeste brøyta vei til hytte må være minst 2,5 km.  Kart over trase må sendes 
inn sammen med søknadsskjemaet.  

Tillatelser gis i inntil 5 år. 

Måling av avstand defineres slik på miljøkommune.no:  

«Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. Spørsmålet om målemetode må 
likevel avgjøres konkret i den enkelte sak. Dersom topografien tilsier at det blir helt urimelig 
å legge luftlinje til grunn for måling av avstand, for eksempel fordi terrenget er alt for bratt, 
eller man må gå rundt et stort fjell eller en innsjø, blir det lengden på den aktuelle traseen som 
blir avgjørende. Det vil i slike tilfeller være den aktuelle stien eller traseen for å ta seg frem 
uten motoriserte kjøretøy som skal måles.» 

Henting av vann med snøskuter er ikke hjemlet i lov/forskrift og kan ikke innvilges etter 
denne §. 

 

Transport av ved (§ 5 første ledd bokstav e) 

Transport av ved fra egen skog til egen bopel er ikke søknadspliktig. Skal ved transporteres 
fra hogstfelt til hytte eller fra hogstfelt til vei,  må det søkes om tillatelse. Dersom man selv 
ikke er grunneier, må det foreligge hogsttillatelse, samt kartutsnitt over trase der veden skal 
transporteres. Tillatelse til transport av ved gis i antall dager ut fra hvor mange favner ved 
som skal transporteres. Det kan innvilges inntil 1 dag til transport av ½ favn ved.  



Ferdig ved i sekker regnes som bagasje og utstyr, og følger reglene for dette (§ 5 første ledd  
bokstav c). 

 

§ 6 i forskriften. Særlige behov – unntaksparagrafen: 

I unntakstilfelle kan kommunen gi tillatelse til kjøring i andre tilfeller enn nevnt ovenfor 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 
dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet 
ikke skal kunne dekkes på en 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. Eksempler på tilfeller hvor 
det vanligvis gis dispensasjon er frakting med helikopter og enkeltturer til frakt av tyngre 
gjenstander til hytte dersom det ikke er tilgang på leiekjøring i området. 

 

Søknad om tillatelse til barmarkskjøring kommer inn under denne paragrafen. 

 

 

Sesonglengde for tillatelser gitt etter § 5:  Fra 15. oktober (under forutsetning av snødekt 
mark) til om med 2. søndag i mai.  
 

Når det gjelder bruk av snøskuter til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk som er 
nødvendig for byggearbeider, kan slik transport foregå etter § 3 første ledd bokstav d uten 
søknad i byggeperioden, dvs. i inntil 3 år fra byggetillatelse ble innvilget. Kjøring etter § 3 
kan foregå så lenge det er vinterføre, dvs. at bakken er dekket med naturlig snø. 


