
Retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i Østre Toten kommune, gjeldende fra 

01.07.2016 – 31.12.2018 

Lovgrunnlag: 

- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

- Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

- Rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet 

- Rundskriv T-6/09 fra Klima- og miljøverndepartementet 

- Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn 

Formålet med retningslinjene er å følge opp intensjonene i lovverket tilpasset lokale forhold, og å 

forankre ansvar og saksbehandling i organisasjonen. Dette innebærer blant annet at retningslinjene skal 

bidra til å unngå: 

 Skader – og fare for skader på naturmiljø og mennesker 

 Unødig støy i utfartsområder 

Med dette som utgangspunkt fastsettes følgende som retningsgivende for praktisering av lovverket: 

1. Behandling av søknader 

I Østre Toten kommune behandles søknader om motorferdsel i utmark, av følgende; 

Dispensasjon gitt etter §5 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte 

vassdrag, med unntak av løyver for ervervsmessig kjøring etter forskriftens § 5a, og lovens §6 gis 

av kommunens administrasjon. Dispensasjoner etter forskriftens §§ 5a og 6 gis av det 

kommunale organ som til enhver tid har ansvaret for fagområdet. Dette er bestemmelser det 

ikke er anledning til å behandle administrativt. 

Tillatelser til transport hjemlet i lov; 

Barmark: 

 Politi-, ambulanse-, og redningstjeneste, og oppsyns- og tilsynstjeneste. 

 Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter. 

 Nødvendig person- og godstransport til og fra fast bosted i jordbruks- og 

skogbruksnæring. 

Snøføre:  

 Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. 

 Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet 

veg. 

 Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker. 

 Nødvendig transport i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser. 

 

2. Snøføre 

Kjøring bør kun skje i eller i nærheten av preparerte spor, evt. på traktorveger/ bilveger som ikke 

er brøytet. Snørekjøring og annen turkjøring er ikke tillatt. 

Leiekjøring: Det er ønskelig med tilgang på leiekjøring på Totenåsen.  
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Fastboende som i ervervsmessig øyemed påtar seg transport; 

 mellom bilveg og hytte 

 tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 

 for massemedia på reportasjeoppdrag 

 av funksjonshemmede 

 av ved 

 etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6 

 

Med unntak av forskriftens § 6 gis løyver for fire år av gangen.  Løyver 

som er gitt i løpet av fireårsperioden får tilsvarende kortere gyldighet. Ny 

periode starter fra 01.07.2016 og varer til 31.12.2018. 

Ved søknad om løyve-/ leiekjøring må søknaden inneholde tidsrom det 

søkes for, hvem som er løyvehaver og hvem som er aktuell kjører samt 

kart over området det søkes for. Dokumentasjon på samtykke fra 

grunneier leges ved søknad. 

Den som har fått tillatelse til å kjøre løyvekjøring skal utføre oppdrag 

innen tildelt område, og kunne ta oppdrag både i helger, i ferier og på 

hverdager. De med tillatelse må ha et opplegg for å ta i mot og utføre 

oppdragene, og innhente nødvendige tillatelser fra grunneiere. 

Kjøring i verneområder har egne regler og tillatelse må innhentes fra 

Fylkesmannen i Oppland i tillegg til kommunen og grunneier. 

§ 2 i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med 

motorvogn krever at det brukes pålagt verneutstyr når det kjøres 

snøscooter. 

Dispensasjon: Der det er tilgang til leiekjørere skal disse benyttes. 

 Søknad om dispensasjon skal inneholde tidsrom det søkes for, hva som 

skal fraktes og med hvilket transportmiddel. Hvem er aktuell kjører samt 

kart over området, med inntegnet trase, det søkes for.  Dokumentasjon 

på samtykke fra grunneier leges ved søknad. 

 Hjemmelshaver til hytte i matrikkelen, barn og ektefelle eller samboer 

(samboer må være folkeregistrert på samme adresse) kan innvilges 

tillatelse etter bestemmelsen om å frakte bagasje og utstyr til hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet 

for leiekjøring etter § 5a) i forskriften. 



Retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i Østre Toten kommune, gjeldende fra 

01.07.2016 – 31.12.2018 

 Varig funksjonshemmende kan gis dispensasjon for kjøring etter 

forskriftens § 5b). Ved slik søknad skal helsetilstand fra lege legges ved 

søknad.  

 Byggetiltak uten byggesøknad må søke om tillatelse til transport av 

materialer og utstyr.  

 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. 

 I unntakstilfeller kan kommunestyre – eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring 

ut over forskriftens §§ 2 – 5, dersom søker 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 mot mulige skader 

og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et 

minimum. 

 Transport med dispensasjonstillatelse må følge samme 

kjørebestemmelser som for leiekjøring. 

Dispensasjoners varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Kjørebok: Det skal føres kjørebok som på forlangede skal fremvises kommunen 

eller bemyndiget oppsyn. Kjøreboka skal vise varetransport til hytter, 

ettersyn av hytter, vedlikehold og andre ervervsmessige oppdrag.  

Originaldispensasjon og kjørebok skal alltid medbringes under kjøringen. 

Etter endt sesong rapporteres det til kommunen, dette benyttes i 

vurdering av evt fornyet løyve. 

Transport til hytter skal skje etter korteste veg fra parkering til hytter, 

men følge skiløyper, ubrøytet bil- og traktorveg så langt det er mulig.  

Tidsavgrensning: All kjøring er forbudt mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 alle dager. Kjøring er 

ikke tillatt etter 20.april. 

 Unntatt fra kjøretidsbegrensningene er kjøring som nevnt i nasjonal 

forskrift § 3e) – opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for 

allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, 

hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. 
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3. Barmark 

I utgangspunktet tillates ikke material- og utstyrstransport på barmark. Tillatelse til slik transport 

kan ikke påregnes uten i spesielle tilfeller.  Det skal ikke gis tillatelse til transport av 

byggematerialer og varer på barmark som kan tas vare på i vinterhalvåret uten at de skades. Ved 

hyttebygging i ”veiløse” områder må en påregne en lenger byggeperiode og benytte flere 

vinterperioder med tanke på frakt. 

Helikopter- og båttransport av materialer og utstyr anbefales og en vil i slike tilfeller oppfordre til 

at flere går sammen om slik transport. Det må søkes om tillatelse til helikopter- og båttransport. 

Persontransport på barmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Det kommunale organ som til enhver 

tid har ansvaret for fagområdet kan gi tillatelse til funksjonshemmede. Ved slik søknad skal 

helsetilstand dokumenteres av lege. Trasébeskrivelse skal tegnes inn på kart og opplysninger om 

hvilket kjøretøy som skal brukes oppgis. 

Etter søknad kan lett gummibeltegravemaskin få dispensasjon til grave- og transportoppdrag i 

forbindelse med hyttebygging. 

Søknadsfrist for transport på barmark kommende sesong er 01. april.  

 

4. Øvrige formål 

Det kan forekomme transportbehov som ikke er listet opp. Søknader vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. 

 

5. Straffesanskjoner 

§ 12 i lov om motorferdsel sier at den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne lov eller 

forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med 

bøter. 

Overtredelse av de kommunale retningslinjene kan føre til at overtreder kan bli nektet 

dispensasjon for en tidsperiode. 

 


