
                  VILKÅR I MEDHOLD AV NASJONAL FORSKRIFT §§ 3 og 7 
 
For kjøring innen Hol kommune, gjelder følgende vilkår etter §§ 3 og 7 i Nasjonal Forskrift 
fastsatt 15.05.1988 med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10.05.1977  
vedtatt av Næringsutvalget i Hol 10.12.02, sak 109/02, samt senere justeringer. 
 
1. All kjøring utenom angitte formål i §§ 2 og 3 i Nasjonal forskrift, og utenom angitte formål etter    
       §§ 5 og 6 i denne dispensasjon er forbudt.  
                                                                                                                                           
2. Det skal kjøres korteste vei fra vinterbrøytet bilvei til bestemmelsessted. 
 
3. Generelt skal all kjøring skje etter trase for bilvei, etter faste, oppkjørte scootertraseer, langs 

skiløyper, evt. etter særskilt angitt trase. Kjøring skal så langt mulig skje på siden av preparert 
skiløype. 

 
4. For kjøring etter § 5a – leiekjøring, skal det føres kjørebok.                                                          

I kjøreboka skal det opplyses om dato, kjørestrekning og transportformål for hver enkelt tur.    
Kjøreboka skal utfylles før turen starter. Alle skal sende signert kjørebok til kommunen innen 15.      
juni hvert år. Unnlates dette, kan dette medføre at dispensasjon trekkes tilbake eller ikke 
fornyes. 

 
5. Misligholdelse av dispensasjon og/eller vilkår satt i denne, samt endrede forutsetninger, kan føre 

til inndragning av dispensasjonen. Denne er videre ugyldig så snart grunnlaget som 
dispensasjonen ble gitt på, forandres evt. faller bort. 

 
6. Tillatelsen berører ikke grunneiers rett til å begrense/forby motorferdsel på sin eiendom, jf § 10 i 

”Lov om motorferdsel i utmark”. Kjente vilkår/forbud fremgår av pkt. 7. 
 
7. I hht vedtatte verneregler er motorferdsel forbudt i naturreservatene Grothovdmyran, Branden, 

Hovsfjorden og Nedre flyvatn. Det er forbud/fredlysing for kjøring med beltekjøretøy på 
eiendommene: Steinstølen, gnr/bnr.11/2 - G. S. Hansen (gjelder stølsvollen), gnr/bnr 73/23 
Karihaugen på Søndre Fjellbergodden, og på gnr/bnr 42/574 ved Myrland brøytestasjon. 
Motorferdsel er videre forbudt i Store-Budalen sameie uten skriftlig tillatelse fra styret. 

 
8. Vintersesongen er avgrenset til 1. mai. I særlige tilfelle kan transport skje etter denne dato. 
 

9. Beltekjøretøy med gyldig dispensasjon skal merkes med egen oblat. Denne skal festes lett     
synlig på kjøretøyets vindskjerm. Oblat utleveres av kommunen. Ved salg/bytte av snøscooter, er 
disp.innehaver ansvarlig for at oblaten fjernes fra kjøretøyet. 

10. Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig          
oppsynstjeneste: Kjørebok ved vilkår om dette i dispensasjonen, dispensasjon, førerkort og 
vognkort. Samt evt. byggemelding/-tillatelse ved kjøring etter § 3 bokstav d. 

 
For øvrig skal motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jf § 1 i Nasjonal forskrift. 
 
 
lagret: vilkår – 26.02.20 


