SØKNADSSKJEMA
Skrives ut, fylles ut for hånd, sendes inn som brev eller skannes og sendes som epost.

Les først veiledning for utfylling…

Motorferdsel i utmark
For kommunene Oppdal, Tynset, Folldal, Dovre, Lesja, Rauma, Nesset, Sunndal
NB! Skjemaet må fylles ut nøyaktig. Ved mangelfull utfylling vil skjemaet bli returnert.

A) Søkers navn:

B) Søkers adresse:

C) Søkers telefonr:
C2) Søkers epostadresse

-

eller personnummer:

D) Jeg vil med dette søke om

 Tillatelse til selv å foreta transport i henhold til opplysninger gitt nedenfor
 Tillatelse til å benytte leiekjører i henhold til opplysninger gitt nedenfor
 Tillatelse til å benytte fly/helikopter i henhold til opplysninger gitt nedenfor
(Tillatelse til å drive leiekjøring, dvs. ta på seg transportoppdrag for andre kan normalt kun søkes etter særskilt
utlysing i kommunen, og ikke på dette skjema).

For perioden: Fra dato - til dato: _______ - ________ - Eller vinter 

sommer 

For året / årene:
______________
For kurante formål som går igjen over flere år, kan tillatelse gis for flere år, vanligvis fire (Oppdal fem) år.

E) Skal kjøring foregå innenfor ett eller flere verneområder?

 Nei

 Ja, oppgi hvilket eller hvilke (se f.eks kart på naturbase.no):

F) Søknaden gjelder bruk av (sett t kryss)

 Snøscooter med reg. nr.

_____________

 Bil

med reg. nr.

_____________

 Traktor

med reg. nr.

_____________

 ATV

med reg. nr.

_____________

 Motorbåt



Godkjent leiekjører, - i hvilken kommune?



____________________________________
Fly, oppgi helst selskap:



____________________________________
Helikopter, oppgi helst selskap:
____________________________________

 Annet, oppgi hva, og evt. reg. nr.: __________________________________________________
G) Fører av kjøretøy/motorbåt (hvis ikke leiekjører / flyselskap):
(oppgi navn på inntil 3 personer – om søker er av disse kan det oppgis inntil 2 i tillegg)
 Søker?

H) Søknaden gjelder transport av (sett kryss)

 Ved/brensel, oppgi mengde: __________
 Tyngre utstyr, oppgi hva: _____________
 Materialer for nybygg, tilbygg,

 Funksjonshemmet, legg ved legeattest på
eget skjema…
Funksjonshemning er ikke dispensasjonsgrunn i
verneområder

restaurering, oppgi hva, og mengde:
_______

 Saltstein, oppgi mengde i kg: __________
 Annet, oppgi hva og mengde: __________

____________________________________

Oppgi anslått behov for antall turer per år: ___

 Proviant, oppgi mengde: ______________
I) Søknaden gjelder

Ved søknad om å få drive leiekjøring for andre oppgis
ikke mengder / antall turer
Ved liten plass – sett et tall og vis til felt L) eller eget ark
transport til (sett kryss)

 Egen hytte/bu/seter gnr./bnr./fnr.: ________
 Og gateadresse bu/hytte/seter om det finnes:


___________________________________
_
Seter med tradisjonell drift eller som brukes
for slipp/sanking/tilsyn dyr på utmarksbeite







Seter som leies ut
Seter som eier benytter til fritidsformål
Plasser for utlegging av saltstein
I utmarksnæring (spesifiser i L)
Annet (spesifiser i L)

J) Transporten er planlagt etter følgende kjørerute (MÅ fylles ut, evt kartvedlegg):
Beskriv kjørerute (evt. start/landingsplass, vann el for fly/helikopter og motorbåt) her – bruk stedsnavn fra kart
1:50 000 eller www.norgeskart.no. Legg gjerne ved kartutsnitt med inntegnet kjørerute (tegn f.eks. i
naturbase.no og ta skjermdump). Mål skal angis entydig – adresse / matrikkelnr / koordinat. Søknad uten
entydig kjørerute og mål blir returnert. Mål må oppgis entydig - med koordinat / gyldig matrikkelnr. / adresse.

Bruk ekstra ark om lite plass

K) Hvilken kommune eller kommuner skal transporten foregå i
Startkommune:

__________________________________________ (skjema sendes hit)

Øvrige kommuner:

L) Utfyllende opplysninger
Her fyller du inn opplysninger du mener er viktig for å behandle søknaden, men som det ikke er plass til ovenfor.
Ved søknad om tillatelse til å drive leiekjøring gir du her opplysninger om hva slags utstyr du disponerer. Bruk et
eget ark

Bruk ekstra ark om lite plass

M) Sted:

N) Dato:

O) Underskrift:

