Retningslinjer for motorferdsel i utmark på snødekt mark
og islagte vassdrag i Oppdal kommune for perioden
2021 – 2025
Vedtatt med hjemmel i § 7 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» av
Kommunestyret den 01.10.2020 i sak 20/90.

1.

Kjøring kan foregå på snødekt mark og på islagte vassdrag under tregrensa t.o.m.
20.april, og over tregrensa i perioden 1.februar til 20.april, evt. 2.påskedag når denne
kommer senere enn 20.april. Alle dispensasjoner gitt i medhold av lov og forskrift om
motorferdsel, krever også grunneiers tillatelse.

2.

Det er tillatt å kjøre på:
Hverdager mellom kl. 7.00 – 22.00
Lørdager mellom kl. 8.00 -12.00 og kl. 16.00-19.00
Søndager mellom kl. 8.00-12.00 og kl.16.00-22.00

3.

Kjøretider spesielt for påskehelg:
Palmehelg, skjærtorsdag, langfredag og påskeaften: kl. 8.00-10.00 og kl. 16.00-19.00
1.påskedag: kl. 12.00-19.00
2.påskedag: kl. 8.00-22.00

4.

Kjøretider spesielt for jule- og nyttårshelg:
Jul- og nyttårsaften: kl. 8-12
1.juledag: ingen kjøring
2.juledag: kl.16-19
1.nyttårsdag: kl. 12-19

5.

For leiekjøring i sone 3 Gjevilvassdalen, Skarvatnet/Skardalen gjelder egne
kjøretider for vinterferie og påskehelg:
5.1. Lørdager før skolens vinterferie (vanligvis i uke 8 og 9): kl. 8.00 – 19.00
Ellers kjøretider som vanlig hverdag og søndag.
5.2. Påskehelg
Palmehelg – begge dager: kl. 8.00 – 22.00
Mandag - onsdag i påskeuken er vanlig hverdag.
Skjærtorsdag og langfredag: kl. 8.00 – 12.00
Påskeaften (vanlig lørdag): kl. 8.00 – 12.00 og kl.16.00 – 19.00
1.påskedag: kl. 12.00 – 19.00
2.påskedag: kl. 8.00 – 22.00

Fortsetter neste side.

6.

Kjøring etter dispensasjon gitt etter § 5 bokstav a) Leiekjøring:
Etter skriftlig søknad kan kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter for fastboende
som i ervervsmessig øyemed vil påta seg: transport mellom bilveg og hytte, tilsyn
med privat hytte etter eierens oppdrag, transport av massemedia på
reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede, transport av ved, og transport
etter dispensasjon gitt i medhold av § 6 i denne forskrift.
6.1. Det kan gis tillatelse til inntil 3 sjåfører pr løyve for leiekjøring.
6.2. Leiekjøring kan gis for en tidsperiode på inntil 5 år.
6.3. Utmarks- og fjellområdene i kommunen er delt inn i 6 soner med de etablerte,
faste kjøretraséer som skal brukes så langt det lar seg gjøre i forbindelse med
leietransportoppdragene, jf. kart.
6.4. Leiekjøring i sone 3 Gjevilvassdalen, Skarvatnet/Skardalen har egne kjøretider
for vinterferielørdagene og påskehelg, jf. pkt. 5.

7.

Kjøring etter dispensasjon gitt etter § 5 bokstav b) funksjonshemmede settes det
vilkår om antall turer, kjøretider mv. i tillatelsen etter nærmere angitt behov i
søknaden. Legeattest må følge søknaden.

8.

Kjøring etter dispensasjon gitt etter § 5 bokstav c) Transport av bagasje og utstyr
mellom bilveg og egen hytte. Det kan gis inntil 10 turer pr år for inntil en 5årsperiode. Kjøretider som angitt i pkt. 1-4.

9.

Kjøring etter dispensasjon gitt etter § 5 bokstav e) transport av ved utover det som
følger § 3 g) i forskriften kan det gis et antall kjøredager etter nærmere angitt behov i
søknaden. Kjøretider som angitt i pkt. 1-4.

10.

Kjøring etter dispensasjon gitt etter § 5 bokstav f) gruppeturer for beboere på helseog omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller
forflytningshemmede settes det vilkår om antall turer, kjøretider mv. etter nærmere
angitt behov i søknaden.

11.

Verneområdene: For transportbehov innenfor verneområde må det søkes om
dispensasjon fra de respektive verneforskriftene før leiekjører kan brukes. Dersom
ikke leiekjører kan benyttes, må det i tillegg søkes om dispensasjon fra
motorferdselforskriften. Søknaden skal sendes Oppdal kommune som videresender
søknaden for behandling hos respektive vernemyndighet. Innenfor verneområdene
gjelder de kjøretidene som blir satt av vernemyndigheten.

12.

Kjørebok blir utstedt av enten Oppdal kommune eller respektive vernemyndighet. Når
det stilles vilkår om kjørebok, skal alle utførte kjøreturer føres. Kjøreboken skal
leveres inn etter endt kjøreoppdrag/-sesong og senest innen 15.mai. Kjørebok
skal også leveres selv om det ikke er blitt utført kjøreturer. Dersom det er gitt flerårig
tillatelse vil ny kjørebok bli utstedt når innlevert kjørebok foreligger. Kjørebok med
kjøretillatelse skal medbringes under kjøring og forevises ved kontroll.

