GILDESKÅL KOMMUNE
PLAN OG UTVIKLING
8140 INNDYR

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV
SNØSCOOTER I UTMARK
Med grunnlag i motorferdsellov med tilhørende Nasjonal forskrift og vilkår etter forskriftens §7 (vedtatt
av Gildeskål kommune 20.12.00, se baksiden) søkes om for bruk av snøscooter:
Tlf priv:
Tlf arb.
Søkerens navn:

Adresse:
Postadresse:
Navn på ektefelle og barn som også søker om å benytte denne dispensasjon:

Tidsrom for
disp:

 Tre sesonger gjelder
Sundsfjordfjellet.

 Hel sesong

 Særskilt tidsrom
(Start-slutt)
Angi dato:

Søknad om dispensasjon (sett kryss):
etter § 5a: fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring/leiekjøring
etter § 5b: funksjonshemmede
etter § 5c: transport til private hytter.
Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveig og hytte som
ligger minst 2.5 km fra brøytet bilveg når det ikke er mulighet for
leiekjøring etter § 5a
etter § 5d: kjøring i utmarknæring for fastboende
etter § 5e: transport av ved utover transport fra egen eiendom til fast bopel
etter § 6: transport ved særskilt behov. Søknad etter denne § må alltid behandles
av
et folkvalgt organ for tiden er det i Gildeskål hovedutvalg for Plan- og
næring.
Begrunnelse for søknaden i forhold til anført §:

Navn på hytteeier:___________________________Adr:___________________________
Beliggenhet av hytte:________________________________Gnr:____Bnr:____Fnr:_____
Beskrivelse av trase for kjøring til hytte:

Beskrivelse av trase/område for hogsttillatelse:

Ev. vist på kart

Ev. vist på kart.

Søkerens underskrift:

__________________den ........./........

_____________________________________
Navn

- side 2 -

Om forskriftens § 5 og § 6:
* Søknad etter § 5 kan i medhold av behandles av avd.leder for plan- og næringsetaten.
* Fastboende som får tillatelse til leiekjøring § 5a kan påta seg:
- transport mellom bilveg og hytte (uten hensyn til avstand fra bilveg til hytte)
- tilsyn med private hytter etter eierens oppdrag
- transport av massemedia på reportasjeoppdrag
- transport av funksjonshemmede,
- transport etter dispensasjon i medhold av § 6
* Dispensasjon etter § 5b krever legeattest.
* Dispensasjon etter § 5e krever hogsttillatelse fra grunneier.
* Etter § 6 kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse dersom søkeren påviser et særlig
behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på en annen måte.
Andre opplysninger:
* I tillegg til dispensasjon fra kommunen er det også nødvendig med samtykke fra grunneier.
Vilkårene og bestemmelsene er fattet av Gildeskål kommunestyre 20.12.00 (sak 106/00) med hjemmel i
forskriftene til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag , §§ 3 og 7:
1.

Dispensasjon/kjøretillatelse etter forskriftenes § 5 kan gis for inntil 1 sesong av gangen. På
Sundsfjordfjellet (hytter til og med Fellvatnet) hvor kjøring kan foregå etter tillatt merket trase, Jf.
kommuneplanens arealdel vedtatt 14.10.99, kan dispensasjon gis for inntil 3 sesonger.

2.

Kjøringen skal skje etter den løype som gir kortest farbar vei. Tillatelsen gjelder tur/retur.
På Sundsfjordfjellet skal så langt som mulig godkjent, merket trase følges.

3.

For Leiekjøring, forskriftens § 5a, kan det gis tillatelse for inntil 3 sesonger. I Gildeskål skal antall
”leiekjøringstillatelser” være tre inklusiv leiekjøring etter § 6 fra Glomfjord.

4.

Søknader etter § 5b, funksjonshemmede, skal være begrenset til behov. Dvs. trase for kjøring og
bestemmelsessted skal være inntegnet på kart og begrunnet i søknaden.

5.

Dispensasjonen kan gis for hele sesongen fram til og med andre helga i mai.
For transport/kjøring etter forskriftens § 3d (byggetillatelse), § 3e (skiløyper) og § 3g (vedtransport) er
sesongen begrenset til 2. helga i mai.
Kjøring/transport etter forskriftens §§ 5 og 6 må ikke foregå mellom klokka 22:00 og 07:00. Det samme
gjelder for transport/kjøring etter forskriftens § 3d (byggetillatelse, § 3e (skiløyper) og § 3g
(vedtransport). Det er heller ikke tillatt å ferdes med snøscooter 1. juledag og 1. nyttårsdag samt
langfredag.

6.

7.

Tillatelser etter § 6, transport ved særskift behov, kan etter søknad gis for et begrenset antall turer.
Tillatelser i medhold av § 6 skal utføres av den/de som har leiekjøring etter § 5a. Hvis de som har fått
leiekjøring ikke kan påta seg oppdraget skal dette varsles til Gildeskål kommune. Kommunen kan da
tillate andre å påta seg leiekjøringen.
For all transport etter forskriftens §§ 3d, 3g, 5a, 5c og 5e er det påbudt med kjelke etter scooteren.

8.

Det stilles krav om kjørebok som returneres kommunen etter endt sesong

9.

Hovedutvalget for plan- og næring gis myndighet til å regulere kjøringen innenfor disse vilkårene.

10. Ved ev. misligholdelse av innvilgede dispensasjoner vil disse inndras med øyeblikkelig virkning.
Opplysning om saksbehandlingstid:
• For dispensasjonssøknader etter motorferdselsforskriftens §5 vil saksbehandlingstiden være inntil
1 måned.
• For dispensasjonssøknader etter motorferdselsforskriftens §6 vil saksbehandling-tiden være inntil 2
måneder. Siste frist for å få behandlet dispensasjonssøknad etter § 6 vil være 1. mars for
inneværende sesong.

