
SUNNDAL KOMMUNE 

Motorisert ferdsel i utmark 
Søknadsskjema nasjonal forskrift § 5 a (ervervskjøring) 

Skjemaet brukes ved søknader om løyve til motorisert ferdsel i utmark etter Nasjonal forskrift § 5 a) - 
fastboende som i ervervsmessig øyemed vil ta på seg kjøring for følgende formål: 

− transport mellom bilveg og hytte 

− tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 

− transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

− transport av funksjonshemmede 

− transport av ved 

− transport for andre m/dispensasjon til kjøring 

Lover og forskrifter følger som vedlegg til skjemaet, sammen med kommunale saksbehandlingsregler - 
se spesielt pkt. 3 om ervervsmessig kjøring i disse (gjengitt på baksiden).  Det er en forutsetning at dette 
skjema benyttes.  Ønskes ytterligere opplysninger, kontakt kommunen v/T. Thorshov, tlf. 971 48 338.  

Navn: 
 

 Telefon a:  

Telefon p:  

Adresse: 
 

 Telefon m  

Telefaks:  

Postnr./ -sted: 
 

 E-post:  

Kjennemerke:  (Skal fylles ut.  Bruker 
søkeren flere scootere, før opp alle) 

 

Reservesjåfører (inntil 2 - se saksbe-
handlingsreglene pkt 3) 

 

 
 

 

Søknaden gjelder følgende område (antall løyver i det enkelte område i parentes): 

1 ❑ Torbudalen - herunder transport til og fra Torbudalen via Hafsåsen og etter anleggsvegen Osbu - Nesset fram til 

hytter i dalen, med tilliggende fjellområder i og vest for Torbudalen (14 løyver) 
 - Har hytte ved ❑ Torbuvatnet ❑ Langvatnet.    

 - Medlem og inngår i fast beredskap for Røde kors hjelpekorps? ❑ Ja 

2 ❑ Grødalen, Geitådalen, Grøvudalen m/tilliggende fjellområder (6 løyver) 

3 ❑ Lindalen, Skirådalen, Svarthaugen, Reppdalen m/tilliggende fjellområder (1 løyve) 

4 ❑ Øksendal - Jordalsgrenda m/tilliggende fjellområder (2 løyver) 

5 ❑ Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder (2 løyver) 

6 ❑ Ålvundeid og Ålvundfjord m/tilliggende fjellområder utenfor landskapsvernområder (2 løyver) 

Har søkeren hatt løyve til ervervskjøring i samme område tidligere?  ❑ Ja ❑ Nei 

Har søkeren vært reservesjåfør for leiekjører i samme område  
tidligere? ❑ Ja ❑ Nei 
I tilfelle, for hvem:_____________________________________________ 

Benytter søkeren snøscooter i landbruksnæring?  ❑ Ja ❑ Nei 

Andre opplysninger av betydning for vurde-  

ring av søknaden (bruk eventuelt baksiden):  

  

  

  

Undertegnede søker bekrefter ved min underskrift at opplysningene ovenfor er korrekte, og at jeg er kjent med 
opplysningene om regelverket for leiekjøring (vedlagt) og regelverket for øvrig.

 

 

(dato, underskrift) 

 



Søknaden sendes  Sunndal kommune Telefon: 71 69 90 00 
Postboks 94 E-post: post@sunndal.kommune.no 
6601 Sunndalsøra  

 

Les vedlegget! 

 

Plass for evt. tilleggsopplysninger:

mailto:post@sunndal.kommune.no


Vedlegg  
"Retningslinjer for saksbehandling i enkeltsaker som gjelder motorferdsel i utmark, Sunndal kommune": 
Les punkt 8.1. 

 

Du må videre gjøre deg kjent med regelverket for motorferdsel i utmark generelt – se: 
 

www.sunndal.kommune.no 
 Natur, miljø og næring  
  Motorisert ferdsel i utmark 

Direkte lenke: https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/natur-miljo-og-naring/klima-natur-og-
miljo/motorferdsel-i-utmark/  

 

Her finner du  

1. Retningslinjene for saksbehandling i sin helhet 

2. Kommunal forskrift 

3. Nasjonal forskrift 

4. Motorferdsellova 

med mere… 
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