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Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg

1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKJØRING

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. 
mai 1988 innvilges søknaden til Badderen Bygdelag og dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med avvikling av Ordarennet 18. april 2009. 

Det innvilges dispensasjon for 2 skutere den 17. april 2009 ifbm preparering av løypa fra 
Badderen til Kjækan skole t/r. Det innvilges dispensasjon for 2 skutere den 18. april 2009 ifbm 
preparering og beredskap under avvikling av Ordarennet. Den ene av disse dispensasjonene skal 
benyttes av lege.

Saksopplysninger

Badderen Bygdelag søker om dispensasjon for kjøring med 3 skutere i forbindelse med 
arrangering av Ordarennet den 18. april. De søker om tillatelse til 2 skutere for å preparere løype 
fra Badderen til Kjækan skole (tur/retur) den 17. april. I tillegg søkes det om tillatelse til 3 
skutere til å kjøre Badderen/Kjækan (tur/retur) den 18. april. En av disse dispensasjonene skal 
disponeres av lege og de to andre er til preparering og beredskap.

For at tillatelse etter forskriftens § 6 skal kunne gis må søkeren; påvise et særlig behov, behovet 
må ikke knytte seg til turkjøring og må ikke kunne dekkes på annen måte. Før dispensasjon kan 



gis må behovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum.

Vurdering

Formålet med kjøringen knytter seg ikke opp mot turkjøring og det er vanskelig å dekke denne 
type kjøring på annen måte. Årlig arrangeres Ordarennet fra Badderen til Kjækan skole. Det er 
behov for å trekke løyper til selve rennet og dette må helst skje dagen før. I tillegg vil det være 
fornuftig å legge opp til en god beredskap ifbm selve rennet. Behovet for kjøring er i dette 
tilfellet større enn de eventuelle skader og ulemper kjøringen kan føre med seg. Det bør 
imidlertid tas hensyn til vilt i området.
Det anbefales at det gis dispensasjon for 2 skutere hver dag.



Badderen Bygdelag
v/Inger-Brith Larsen
9162 SØRSTRAUMEN

Teknisk avdeling
9161 BURFJORD

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKJØRING

Badderen Bygdelag søker om dispensasjon for kjøring med 3 scootere i forbindelse
med arrangering av Ordarennet (skireim) 18. april.
2 scootere til å preparere løype fra Badderen til Kjækan skole/retur fredag 17. april.
3 scootere til å kjøre Badderen/Kjækan tur/retur lørdag 18. april. En av dem
disponeres av lege, de to andre er til preparering/beredskap.

Håper på positiv behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen
for Badderen Bygdelag

Inger-Brith Larsen
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