
RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

OG VASSDRAG MED FORSKRIFTER I OSEN KOMMUNE. 

 

Vedtatt av Osen Formannskap i møte 24.11.21 som sak 065/21 

 

 

I. TILLATELSE MED HJEMMEL DIREKTE I LOVEN ELLER FORSKRIFTEN 

 

Dispensasjonssøknader med formål som nevnt under returneres med beskjed om at denne type 

kjøring er lovlig: 

 

Hele året 

• Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i 

lov,  

• Offentlig post- og teletjenester  

• Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og 

reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse  

• Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter  

• Anlegg og drift av offentlige veger og anlegg  

• Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven  

• Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort 

• Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste  

• Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi  

• Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg  

 

Kun på vinterføre 

• Nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) 

som ikke ligger til brøytet bilveg  

• Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse  

• Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, 

når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter  

• Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og 

liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon  

• Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel 

• Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 

beltemotorsykkelførere 

• Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for 

elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane 

• Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen. 

 

Tillatelse til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 

begrenses til en periode på 3 år etter at byggetillatelse er gitt. Er det behov for kjøring i forbindelse 

med bygging etter denne fristen, må det fremmes søknad til kommunen. 

 



II. DISPENSASJON ETTER SØKNAD MED HJEMMEL I FORSKRIFT 

 

Etter skriftlig søknad til kommunen kan det gis tillatelse til bruk av snøscooter for: 

 

• Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg: 

o transport mellom bilveg og hytte,  

o tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,  

o transport for massemedia på reportasjeoppdrag,  

o transport av funksjonshemmede,  

o transport av ved,  

o transport etter dispensasjon i samsvar med forskriftens § 6,  

 For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning 

skje som leiekjøring. Antall leiekjørere bør begrenses og ha god geografisk spredning. Personer 

som allerede benytter snøscooter i annen næring bør prioriteres. Det er en forutsetning at de 

som gis løyve til å drive leiekjøring tar oppdrag på forespørsel. Den næringsmessige betydning 

for den enkelte skal vektlegges. Frist for å fremme søknad om ervervsmessig kjøring settes til 1. 

nov hvert år, og tillatelsen gjelder for inntil fem år av gangen. 
 

• Funksjonshemmede 

 Personer som kan dokumentere varig funksjonshemming gis tillatelse uten begrensning av antall 

turer. Legeerklæring kreves som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller 

midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Tillatelse gis for 

inntil fem år av gangen. 
 

• Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte fra brøytet bilveg når det i 

området ikke er mulighet for leiekjøring 

Hytteeiere skal henvises til leiekjørere der disse er tilgjengelige.  

Dispensasjonen begrenses til 20 turer pr. sesong og gis for inntil fem år av gangen. 
 

• Kjøring i utmarksnæring for fastboende,  

 Kjøringen må bære preg av næringsmessig virksomhet. Næringsoppgave kreves framlagt. 

Tillatelse gis for inntil fem år av gangen. 
 

• Transport av ved utover transport fra egen eiendom til fast bolig 

 Anses som kurant så lenge det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 

bopel og transport av ved fra andres eiendom. Slik tillatelse kan gis for inntil 20 turer i året for 

fem år av gangen. 
 

• Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av 

pensjonistforeninger eller forflytningshemmede.  

Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse 

kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom 

kommunen anviser slike. Det kan kun gis tillatelse til en tur av gangen. 
 

• Transport av materiell og utstyr i utmarksnæring (drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av 

naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv.) for 

virksomhet registrert i Enhetsregisteret.  

 Persontransport tillates ikke. Samlet årlig omsetning fra utmarksnæring må overstige kr 50 000. 

Realistisk driftsplan må fremlegges. Tillatelse gis for fem år av gangen. Første gang det søkes 

kan det gis midlertidig tillatelse med to års varighet. 
 



• I unntakstilfelle ved særlige behov utover de ovenfor angitte dispensasjonsgrunner kan 

kommunestyret gi dispensasjon. Det skal være en streng vurdering av slike søknader, spesielt 

ved ferdsel på barmark.  

 

 

III. SØKNADSPROSEDYRE 

 

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller forskriften, krever dispensasjon fra 

forbudet mot motorferdsel i utmark. Skriftlig, begrunnet søknad om dispensasjoner sendes 

kommunen. Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov 

som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Det benyttes skjema som 

fås ved kommunens servicetorg eller kan hentes ut på kommunens hjemmeside.  

 

Søkeren må selv innhente grunneiers tillatelse, og denne skal vedlegges søknaden. 

 

For næringskjøring er søknadsfristen 1. november. For annen kjøring gjelder ikke søknadsfrist. 

Søknader som gjelder motorferdsel etter 1. mai gis bare i særlige tilfeller. 

 

Krav til dokumentasjon som må følge søknaden:  

• Ved næringskjøring: 

o Kart som viser område som skal dekkes 

o Tillatelse fra grunneiere 

o Næringsoppgave/driftsplan 

• Ved privat kjøring/gruppeturer: 

o Kart som viser traseen som skal kjøres 

o Tillatelse fra grunneiere 

• Ved kjøring for funksjonshemmede må i tillegg legeerklæring fremvises 

 

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for 

tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år. Vedtaket er et 

enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at 

melding om vedtaket er mottatt. 

 

 

IV. ANDRE RETNINGSLINJER 

 

Det er ikke tillatt med kjøring i utmarka i Osen kommune i tidsrommet mellom kl. 23.00 til 06.00 

neste dag. Kjøreforbudet i dette tidsrommet gjelder dog ikke i de tilfeller slik aktivitet er hjemlet i 

lov eller forskrift (for eksempel politi, ambulanse, redningstjeneste m.v.) 

 

Under kjøring skal dispensasjonsvedtak fra kommunen, tillatelsen fra grunneier, samt kjørebok 

medbringes og fremvises ved kontroll. 

 


