
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL  
I UTMARK OG VASSDRAG 
 
Til: Øyer kommune 
       2636 Øyer 
 
 
Søker: Reidun Synnøve Brustuen 
            Nordbygdsveien 181,  2636 Øyer   
 
 

Leiekjøring:                  X   Ja                  Nei 
 
Formål: Vedlikehold og restaureringsarbeid på hus og rundt mitt hyttetunet ved Hornsjøen.  
Frakt av utstyr som bl.a. materialer, møbler/propankomfyr m.m.  
 
Transportmiddel: Bil med henger ........  
                                                                                    
Kjørerute/område: Etter vegen til hytta v Hornsjøen.  
                      
Tidspunkt: Ja  Hel sesong          Særskilt tidsrom: Sommer-sesongen 2022 
 
Reidun Synnøve Brustuen søker med dette om fem (5) turer i sommersesongen for å kjøre 
utstyr ang vedlikehold og restaureringsarbeid, + propankomfyr, og også propan dersom det 
blir nødvendig. OBS: Vet ikke nå, når vi kommer i gang med grunnmur og gulv, men får vi 
det ikke til i sommer, blir det neste…Kjøring ang dette arbeidet vil da selvfølgelig ikke skje. 
 
 
      Øyer, 03.05.2022                                   ….. Reidun Synnøve Brustuen….                                                                                         
          Sted og dato                                              Reidun Synnøve Brustuen                                                                                         
                                                                                       Underskrift 
 
 
Dispensasjon:  
 
Kjøretøy: .........................................................    Tidsrom: ............................................... 
 
Løyvenr. (leiekjøring): ....................................... 
   
Formål: .............................................................................................................................. 
 
Kjørerute: .......................................................................................................................... 
              
Lovhjemmel: ...................................................            Saksnr. .......................................... 
 
                                                                                                     
Øyer kommune: ...............................                          ............................................................ 
                                  Dato      Underskrift 
 
 
 



VEILEDNING OM GENERELLE REGLER FOR DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
OG VASSDRAG, NASJONAL FORSKRIFT: 
 
Ferdselen skal på bar mark, så langt som mulig, foregå på eksisterende vegnett og langs gamle kjørespor. 
Ferdselen skal på vinterføre og utenfor brøyta veg om mulig foregå langs merkede og oppkjørte løyper. 
Generelt gjelder strengere regler for bar mark i forholdt til vinterføre. Ferdselen skal således om mulig foregå på vinterføre. 
 
Merk: I det indre fjellområdet gjelder forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. For 
motorferdsel utenom det som er hjemlet direkte i lov og nasjonal forskrift kreves det skriftlig søknad om 
dispensasjon. Forskrifter og søknadsskjema fås hos Øyer kommune.  
 
 
FORSKRIFT FOR DISPENSASJON: 
 
§ 5. 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 
a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg  
- transport mellom bilveg og hytte, 
- tilsyn av privat hytte etter eierens oppdrag, 
- transport av funksjonshemmede, 
- transport av ved, 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts §6, 
b) funksjonshemmede 
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5km fra brøytet bilveg når det i 

området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a, 
d) kjøring i utmarksnæring for fastboende 
e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts §3 første ledd bokstav h.1 
Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ eller til kommunal tjenestemann. 
 
§6 
I unntakstilfelle 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 opp mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
 
VILKÅR FOR DISPENSASJON 
 
SATT I MEDHOLD AV NASJONAL FORSKRIFTS §7 
 
1. All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
2. All kjøring utenom angitt(e) trase(er) er forbudt. 
3. Transporten skal foregå på den dato eller innenfor det tidsrom som er angitt i dispensasjonen, eventuelt etter avtale med 

lensmannen eller fjelloppsynsmannen. 
4. Nattforbud: All kjøring mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 er forbudt. 
5. I tilfelle hytte benyttes av flere familiemedlemmer/rettighetshavere i samme tidsrom fordres kun bruk av ett kjøretøy. 

Originaldispensasjon må medbringes. 
6. Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke være tilkoblet snøscooteren. 
7. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneier. 
8. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger kan føre til umiddelbar inndraging av 

dispensasjonen. 
 
Forøvrig skal ferdselen skje hensynsfullt og under hensyn til annen aktivitet og virksomhet i området. 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og framvises på forlangende av offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste: 
DISPENSASJON, FØRERKORT OG VOGNKORT 
Byggemelding/-tillatelse ved byggearbeider 
 
ALL MOTORFERDSEL SKAL FOREGÅ AKTSOM OG HENSYNSFULLT FOR Å UNNGÅ SKADE OG ULEMPE 
FOR NATURMILJØ OG MENNESKER 
 

 
1 Rett henvisning er §3 første ledd bokstav g. 


