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Terje Sunnset 
Furuvegen 12 
7212 KORSVEGEN 
 
   

 

     
  

  

505/45 Svar på søknad om motorferdsel i utmark for transport av bagasje og utstyr - 
snøskuter 

 
Med hjemmel i delegasjonsreglementet kapittel 7 er det gjort følgende 
 
Administrativt vedtak  
Tillatelsen gjelder for: 

Navn Terje Sunnset Født: 21.03.1979 
Adresse Furuvegen 12, 7212 Korsvegen 
Eventuelle andre 
førere 

Ingen Slektsforhold: Skriv inn her 

Type kjøretøy Snøskuter Reg.nr VV 4089 
 

Formålet med 
kjøringen: 

Transport av bagasje og utstyr 

Hjemmel: Forskriftens § 5, første ledd bokstav c og retningslinjenes pkt. 2.4 
 
Vilkår for transporten: 

Kjøretrase/område Vinterparkering Sæterdalen via ordinært løypenett til hytta sør for 
Svartsætertjønna 

Antall turer Inntil 15 turer per sesong 
Tidsrom Tillatelsen gjelder i tidsrommet 2023-2024 

 
Kjøreperioden for snøskuter varer fram til og med 30. april. 
 
Det er kjøreforbud mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 på alle dager, og 
mellom kl. 10:00 og kl. 15:00 på søn- og helligdager. Andre påskedag 
har kjøretidsbestemmelser som en vanlig hverdag. Tyngre 
transportoppdrag kan utføres mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 i perioden 
20. mars – 30. april. 

Krav om kjørebok: 
JA ☒☒ / NEI ☐☐ 

Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

Andre vilkår Tillatelsen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll 
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Med hjemmel i delegasjonsreglementet kapittel 7 er det gjort følgende

Administrativt vedtak
Tillatelsen gjelder for:

Navn Terje Sunnset ] F d t : 21.03.1979
Adresse Furuvegen 12, 7212 Korsvegen
Eventuelle andre Ingen Slektsforhold: Skriv inn her
f r e r e
Type k j re toy Sn@skuter Reg.nr vv4089

Formålet med Transport av bagasje og utstyr
kjringen:
Hjemmel: I Forskriftens§ 5, første ledd bokstav c og retningslinjenes pkt. 2.4

Vilkår for transporten:
Kjretrase/omräde Vinterparkering Sæterdalen via ordinært løypenett t i l hytta sør for

Svartsaetertjnna
Antall turer Inntil 15 turer per sesong
Tidsrom Tillatelsen gjelder i tidsrommet 2023-2024

Kjøreperioden for snøskuter varer fram t i l og med 30. april.

Det er kjøreforbud mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 på alle dager, og
mellom kl. 10:00 og kl. 15:00 på søn- og helligdager. Andre påskedag
har kjøretidsbestemmelser som en vanlig hverdag. Tyngre
transportoppdrag kan utføres mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 i perioden
20. mars - 30. april.

Krav om kjrebok: Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen
IA / N E I L starter.
Andre vilkår Tillatelsen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll
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Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker, jfr. motorferdselloven § 8 

Orkland kommune har behandlet søknad om tillatelse til kjøring med snøskuter. Dispensasjonen er 
gitt i samsvar med gjeldende retningslinjer for motorferdsel i utmark for Orkland kommune, vedtatt i 
kommunestyret 03.03.2021. 
 
Tillatelse fra grunneier: 
Før kjøring kan skje, må grunneier ha gitt sin tillatelse, og kjøring kan bare skje etter de traseene 
grunneier har gitt tillatelse til. Søker selv må innhente slik tillatelse. 
Meldal Snøscooterklubb har inngått avtale med grunneierne. De fastlagte traseer kan brukes av 
klubbens medlemmer på de strekninger som dispensasjonsbeviset gir tillatelse til. Det er kun etter 
traseene, og korteste veg til hytta, at grunneiere har gitt kjøretillatelse på sine eiendommer. Ved 
større oppdrag, som nybygg og lignende, kontaktes grunneier(e). 
 
Kjøring i verneområder 
Kjøring i verneområder er ikke tillatt. Etter søknad kan det gis dispensasjon fra verneforskriftene for 
nødvendig transport til og fra hytter og setrer i og utenfor området. I Høgkjølen/Bakkjølen 
naturreservat er det tillatt å kjøre etter fastlagte traseer for de som må det for å komme til 
bestemmelsesstedet. 
 
Kartutsnitt over kjørerute: 

KJØREBOK 2023 – 2024 
Før hver tur startes skal det kvitteres i kjøreboka med turnr., dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi/SNO eller oppsynsmann. 
Påstartet kjøring, som ikke er oppført under som angitt, betraktes som brudd på dispensasjonen. 
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TUR NR FOR 
SESONG 2023 

Tur 
Dato, start kl., underskrift 

Retur 
Dato, start kl. underskrift 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
TUR NR FOR 
SESONG 2024 

Tur 
Dato, start kl., underskrift 

Retur 
Dato, start kl. underskrift 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
Klagerett 
Vedtaket er fattet i henhold til lov om motorferdsel i utmark, og kan påklages til Statsforvalteren i 
Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra dato avgjørelsen er mottatt. Klagen sendes skriftlig og må være 
begrunnet. 
 
Dispensasjonen skrives ut og skal kun eksistere i ett eksemplar. 
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TUR NR FOR Tur Retur
SESONG 2023 Dato, start kl., underskrift Dato, start kl. underskrift
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
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TUR NR FOR Tur Retur
SESONG 2024 Dato, start kl., underskrift Dato, start kl. underskrift
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klagerett
Vedtaket er fattet i henhold t i l lov om motorferdsel i utmark, og kan påklages t i l Statsforvalteren i
Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra dato avgjørelsen er mottat t . Klagen sendes skriftlig og må være
begrunnet.
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Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Trine Herdis Sølberg 
trine.solberg@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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