
 

SØKNADSSKJEMA  

FOR LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER 

 PERIODEN 2021-2025 

 

 
1. Opplysninger om søker 

 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: Poststed: 

Telefon: Evt. organisasjonsnr.: 

E-post: 

 

 
2. Opplysninger om kjøretøy og evt. utstyr   

 

Type kjøretøy: Registreringsnummer: 

Type kjøretøy: Registreringsnummer: 

Type kjøretøy: Registreringsnummer: 

Opplysninger om utstyr: 

 

 
 

 
3. Opplysninger i forhold til samarbeid, firma o.l. 

 

Er det flere som søker sammen  Ja        Nei 

Reservesjåfører - inntil 3 personer kan være sjåfør på ett løyve dvs. 2 personer i tillegg til 

søker: 

Navn: ……………………………………………………………. 

Navn: ……………………………………………………………. 

 



4.  Tilgjengelighet. Beskriv tilgjengelighet for oppdrag for hverdag og helg, mm. 

 

 

 

 

 
5. Hvilken sone søkes det om leiekjøring i, jf. kart s.4.  

    Sett kryss – det kan søkes om leiekjøring for flere soner.  
 

 
SONE 
1 
   
 

 
TROLLHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 
Før leiekjøring kan finne sted, må oppdragsgiver ha innhentet tillatelse til 
transporten fra vernemyndigheten for Trollheimen.   

 

 Område for oppstart: ………………………………………………. 
 

 
SONE 
2 
   
 
 

 
LØNSET – STORLIDALEN 

 Oppstart trase 6a Storli - Vassenden 

  Oppstart trase 6b Bårdsgard-Vassenden  

  Annet område for oppstart: ………………………………………… 
 

 
SONE 
3 
   
 
 

 
GJEVILVASSDALEN-SKARVATNET/SKARDALEN 

  Oppstart trase 3 Osen-Gjevilvassdalen 

  Oppstart trase 7a Skarvatnet – Skaret- Langvatnet 

  Oppstart trase 7b Skarvatnet - Gjevilvassdalen 

  Annet område for oppstart: ………………………………………… 
 

 
SONE 
4 
   
 
 

 
VANGSLIA – STAVSJØEN – GRYTDALEN   

  Oppstart trase 1 Grytdalen 

  Annet område for oppstart:…………………………………………  
 

  



 
SONE 
5 
   
 
 

 
ØSTFJELLET – KNUTSHØOMRÅDET 
Før leiekjøring kan finne sted, må oppdragsgiver ha innhentet tillatelse til 
transporten fra vernemyndigheten for Dovrefjellområdet.    
 

 

  Oppstart trase 4 Langvelldalen  

  Oppstart trase 8a Orkelsjøen  

  Oppstart trase 8b Orkelsjøen- Unndalen (innenfor verneområde) 

  Oppstart Trengen – Vinstradalen 

  Oppstart trase 9 Trengen - Ristjønna (innenfor verneområde) 

  Oppstart trase 12 Trengen – Veslvonin (innenfor verneområde) 

  Annet område for oppstart:………………………………………… 
 

 
SONE 
6 
   
 
 

 
VESTFJELLA – SNØHETTAOMRÅDET 
Før leiekjøring kan finne sted, må oppdragsgiver ha innhentet tillatelse til 
transporten fra vernemyndigheten for Dovrefjellområdet.    

 

  Oppstart trase 2a Blokkhus- Dindalen 

  Oppstart trase 2b Dindalen-Snøfjellstjønna (innenfor verneområde) 

  Oppstart trase 11 Nyseterkrysset – Soløyfjellet (innenfor verneområde) 

  Oppstart trase 5 Åmotsdalen (innenfor verneområde) 

  Oppstart trase 10 Sæterfjellet – Tjønnglupen (innenfor verneområde) 

  Annet område for oppstart:………………………………………… 
 

 

 
6. Forespørsel om vest for leiekjøring 

 

Har du behov for refleks-vest med påtrykt tekst LEIEKJØRING? 
Den enkelte vil måtte betale vesten som vil koste ca. kr 400 pr stk. Faktura sendes.  
 

  Nei      Ja, og hvor mange: ……..   

 

 
7. Underskrift på søknad 

 

Sted og dato: 

 

 Underskrift:  



 

SONER MED TRASEER FOR LEIEKJØRING 

 

 

  



Søker kan behold dette arket selv! 

 
Informasjon om leiekjøring etter § 5 bokstav a i «Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag». 
 

Leiekjøring er for fastboende som kan ta på seg transportoppdrag for andre: 

 Transport mellom bilveg og hytte 

 Tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag 

 Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

 Transport av funksjonshemmede 

 Transport av ved 

 Transport etter dispensasjon gitt etter § 6 i samme forskrift. 

 Samt transport som er direkte hjemlet i § 3 i samme forskrift som  
 Transport for drift av turistanlegg, 
 Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med 

byggetillatelse,  
 Opparbeiding og preparering av skiløyper for allmenheten og for 

konkurranser når det foretas av kommunen, hjelpekorps, idrettslag, 
turlag eller turistbedrift. 

 Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser 
etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 

  Transport i forbindelse med kommunalt organisert akuttiltak for å 
reduseres påkjørsler av hjortevilt ved vei og jernbane, inkl. fallviltarbeid.  

 Samt andre formål nevnt i § 2 samme forskrift. 
 

 Transportoppdrag innenfor verneområder skal oppdragsgiver selv sørge for 
å ha innhentet tillatelse fra vedkommende vernemyndighet. 
 

En leiekjører kan i tillegg også utføre egne tillatte transportoppdrag.  
 

Løyvet til leiekjøring er personlig og gjelder for den personen og snøscooteren 
som løyvet er utskrevet på, samt de personene som det er inngått samarbeid med. 
Dette skal fremgå av søknaden.  
 
Løyvet skal medbringes under transport, og vises fram på forlangende av politi 
eller oppsyn. 

Kjørebok 
Det skal føres kjørebok som viser hvilke transportoppdrag som er utført. Kjøreboka 
skal leveres kommunen når sesongen et avsluttet og senest innen 15.mai, og 
kommunen vil skrive ut ny kjørebok ved oppstart av ny vintersesong så lenge 
løyvet er gyldig. 
 

Brudd på bestemmelser i lov og forskrift, samt de vilkår som settes i løyvet vil 
medføre straffeansvar, jf. § 12 i loven. 

Opplysninger om hvem som har løyve for leiekjøring i de ulike sonene blir 
publisert på Oppdal kommune sine internettsider. 
 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal kommune 
Tlf.: 72 40 10 00         Epost: post@oppdal.kommune.no 
Internett: www.oppdal.kommune.no  
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