
      

 

 

RENDALEN  KOMMUNE 

 

Til bruk ved søknad om å bruke snøscooter til kjøreformål i Rendalen:  

 Frakt av bagasje/utstyr til hytte/seter  

 

Navn:  

Adresse:  Postnr / Poststed  

Tlf. mobil  Tlf. privat  Tlf. arbeid  

TRANSPORT AV BAGASJE/UTSTYR MELLOM BILVEG OG HYTTE/SETER  

( § 5c i nasjonal forskrift) : 
Eier av hytte (§ 5 c): 

 Eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra bilvei tillatelse til transport av bagasje og utstyr til hytta, kan 

etter søknad og det ikke finnes tilfredsstillende mulighet for leiekjøring, gis tillatelse. 

 Det kan også gis tillatelse til transport til hytter som er leid bort på åremål, under forutsetning av at 

hytteeier eller andre ikke allerede har slik tillatelse, at leieavtalen gjelder for hele perioden det søkes for, 

og at denne avtalen ligger ved søknaden. 

 Andre søknader må vurderes etter § 6, og henvises til ervervskjørere der dette er praktisk. 

 Det er anledning til å la personer sitte på om det er plass, men alminnelig persontransport som fører til 

ekstra kjøring tillates ikke. 

 Søknadsfrist for dispensasjoner etter § 5c vil være 15. januar for å være sikret behandling innen 

vinterferie/påske.  

 

Hvor ligger hytta/setra?:  

Hyttas gardsnr.  Bruksnr.  Festenr.  

Er hytta i sameie: Ja:  Nei:  

Tidsrom det søkes tillatelse Fra:  Til:  

Transportens utgangspunkt ved bilveg:  

Avstand mellom bilveg og 

hytte/seter: 

 Er du eier av  

Hytta /setra: 

 

Søkers underskrift – MÅ FYLLES UT . 

FYLLES UT DERSOM DU IKKE SJØL EIER HYTTA/SETRA: 

Eiers navn:  

Adresse:  

Postnr og poststed:  

Hva slags bruksrett har du til hytta/setra: 

Kontrakt om åremålsleie  Fra :  Til :  

Jeg bekrefter opplysningene om bruksrett til min hytte/seter 

Sted  Dato  Eiers signatur  

Sted  Dato  Signatur  

 

Følgende opplysninger skal foreligge i søknaden: 

Søkers navn og adresse   Kjøringens formål 

Beskrivelse av kjørerute   Nødvendig dokumentasjon hvor dette er nødvendig 

 

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. 

 

For utfyllende opplysninger, kontakt Rendalen kommune, tlf 624 68 500. 
Ufullstendige søknader må regne med lenger behandlingstid. 

 

Søknaden sendes til:   Rendalen kommune 

    Øvre Rendal 

    2485 Rendalen 

SØKNADSSKJEMA FOR BRUK AV SNØSCOOTER § 5c. 
 

Ja Nei           (se nedenfor) 


