
      

 

 

RENDALEN  KOMMUNE 

 

Til bruk ved søknad om å kjøre på § 6 (særlig behov) i Rendalen:   

Husk at følgende opplysninger er viktig for å kunne vurdere søknaden: 

 Kjøringens formål - hva som skal fraktes 

 Hvor kjøringa skal skje - fra/til 

 Hvilke tidsrom det søkes tillatelse.  

 Antall turer 

 Kart 

 Legeerklæring hvis dette er grunn (Skal benytte særskilt skjema for formålet)  

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr:  Poststed:  

Tlf. mobil:  e-post:  

Tlf. privat:  Tlf. arbeid:  

KJØRING I UTMARK ETTER NASJONAL FORSKRIFT §  6  

Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en 

annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til barmarkskjøring. 

Lovens vilkår 

Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: 

- søkeren må påvise et særlig behov, 

- behovet må ikke knytte seg til turkjøring, 

- behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 

- behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et 

minimum. 

Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av betydning om kjøringen er 

nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet 

med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om 

transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og 

nødvendig behov. 

Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader.  

Hva slags kjøretøy gjelder søknaden:  

Registrerings nummer:  

Stoppestedets gardsnr.  Bruksnr.  Festenr.  

Tidsrom det søkes tillatelse Fra:  Til:  

Transportens utgangspunkt ved bilveg:  

Avstand mellom bilveg og stoppested:  Antall turer  

Skal kjøringen foregå innenfor verneområder – hvilket:  

Fører av kjøretøy:  

Formål med turen: (Kan legges ved på eget vedlegg, hvis ikke plass) 

 

 

 

 

Underskrift 

Sted  Dato  Eiers signatur  

 

Du må regne med en behandlingstid på inntil en måned etter at søknaden er mottatt, søknader 

som må ta lengre tid vil det bli sendt varsel om jfr. forvaltningsloven § 11a.  

 
Ufullstendige søknader må påberegne lenger saksbehandlingstid. 

SØKNADSSKJEMA FOR KJØRING § 6. 
 


