
SØKNADSKJEMA 
FOR SNØSKUTERLØYVE I VESTRE SLIDRE KOMMUNE 

 
For følgjande køyring er det ikkje nødvendig å søke om løyve: 
- Offentleg oppsyns- og tilsynsteneste 
- Transport  som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikkje ligg ved brøyta veg. 
- Transport av materialar, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggjeløyve 
- Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakkar for allmennheten i regi av 

kommunar, idrettslag eller turistbedrifter. 
- Nødvendig person- og godstransport i samband med jordbruks-, skogbruks- og 

reindriftsnæring. (Løyvet gjeld berre dei som leverer næringsoppgåve) 
 
Før du fyller ut søknadsskjemaet, les meir om lovgrunnlaget på baksida av arket: 
 

Namn: Tlf: 
                                                                              
Mob : 

Adresse : 

Søkjer om løyve til : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område: 
 
 
Reg. nr skuter: 
Den som søker om leigekjøringsløyve, og har hatt slikt løyve tidlegare, må ha levert 
dokumentasjon på køyreoppdrag i perioden (køyrebok) 
 
Slik køyrebok er lagt ved denne søknaden:                    Ja              Nei 

 
 

Søknaden sendast til :       Søknadsfrist: 
Post:   Vestre Slidre kommune, LNT, Slidrevegen 16, 2966 Slidre  3.12.2021 
Epost: post@vestre-slidre.kommune.no 
          

  



 
 

LOVGRUNNLAG 
 

Utdrag frå ”lov om motorferdsel i utmark og Vassdrag av 10. juni 1977 nr 82, nasjonal 
forskrift 

 
 
 

§ 5. 
Etter skriftleg søknad kan kommunestyret gje tillatelse til bruk av snøscooter for: 
 
a) fastbuande som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
- transport mellom bilveg og hytte, 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
- transport av funksjonshemma, 
- transport av ved, 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrift § 6, 
 
b) funksjonshemmede, 
 
c) eier av hytta for transport av baggasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst    
2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leigekjøring etter bokstav a, 
 
d) kjøring i utmarksnæring for fastboende 
 
 
 

§6  
I unntakstilfelle kan kommunestyret etter skriftleg søknad gje tillatelse til kjøring utover §§ 
2,3,4 og 5 dersom søkaren kan påvise et særleg 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. 
 
 

§7 
For tillatelse etter §§ 5 og 6 kan det settes vilkår, bl.a  om at kjøringen skal skje etter angitte 
traseer. Tillatelsen kan tidsbegrenses. 
Tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. Den skal framvises på 
forlangende av politi eller oppsyn. 
Kommunens vedtak etter §§ 5 og 6 kan påklages til Statsforvalteren. 
 


