
 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Servicekontoret 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 

Søkers navn: Adresse: 

Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:  

□ Ja  □ Nei 

 

FORMÅL □ KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE. 
 

□  TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM 

FRA BRØYTET BILVEI 

Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn. 

Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon. 

 

□  TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE 

Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig. 

Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse. 

 

□ ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL 

Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes. 

Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål: 

- Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei 

- Transport  til  hytte  lengre  enn  2,5  km  fra  vei,  når  transporten  foretas  av  en  annen  enn  hytteeier. 

Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges 

- Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som 

hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer 

- Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses- 

hemmet p.g.a. alder 

- Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper 

- Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement 

 

□  ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING) 

Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat 

hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede, 

transport av ved, transport etter forskriftens §6. 

 

□ TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE 

Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres 

ved framleggelse av næringsoppgave. 

 

□ LANDING OG START MED LUFTFARTØY 

I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med 

luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til 

- nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking 

- nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende 

- befordring av eldre og funksjonshemmede 

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til 

andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper. 
 

 
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. 

Telefon: 78 97 74 00       E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
 

 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no


 

Beskrivelse av kjørerute: 

 

 

Begrunnelse for søknaden: 

 
 

Kjøretøy: 

□ Snøscooter  □ Fly  □ Helikopter □ Annet (eks. bil, traktor)........................................ 

 
Hytte: 

Gnr. Bnr. Fnr. 

□ En eier                               □ Flere eiere 

Hytteeier(e)s navn: 

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier: 

Barn (navn): 

Ektefelle/samboer (navn): 

 

Ønsket tidsrom/periode: 

Fra – til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved ”annen transport til nytteformål”): 

 

 

 

Underskrift: 

 
Sted og dato                                                        Underskrift 

 

Før søknaden behandles må 

- Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet 

- Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges 

- Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges 

- Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges 

- Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6 

 


