Forskrift om motorferdsel i utmark og
vassdrag i Hol kommune
Hjemmel:
Fastsatt av Hol kommunestyre 28.05.2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og
vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a og b.

§1. Formål
Formålet med forskriften er å regulere motorferdselen i Hol kommune med sikte på verne
om naturmiljøet og legge til rette for nødvendig transport. Forskriften utfyller
bestemmelsene gitt av Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, og
nasjonale forskrifter gitt i medhold av loven.
§2. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for Hol Kommune
§3. Vannscooter
Vannscooter tillates ikke brukt i Hol kommune.
§4. Bruk av motorfartøy på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer
På vann i kommunen med areal større enn 2 kvadratkilometer er det tillatt å bruke båt med
motor til formål fastsatt under § 5.
§5. Bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer
På vann som er mindre enn 2 km2, kan det med grunneiers tillatelse benyttes båt med
motorstyrke inntil 10 hk for nødvendig transport med følgende formål:
- For turisthytter/ serveringssteder som ledd i næring
- i forbindelse med kultivering av fiskevann
- i forbindelse med jakt og fiske
- transport av arbeidsfolk, materialer og utstyr i forbindelse med tillatt oppføring, tilbygg
eller reparasjon av bygninger og anlegg.
- til og fra hytte uten veiforbindelse
§6. Forbud mot landing og start med luftfartøy
I Hol kommune er det forbud mot landing og start med luftfartøy, med mindre annet følger
av denne forskrift. Unntatt fra dette forbudet er:
a) Landing og start med sjøfly på̊ Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatnet, Pålsbufjorden,
Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden og Holsfjorden.

b) Landing og start med helikopter som utføres av personer eller selskap med luftfart som
næring på Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatnet, Pålsbufjorden, Halnefjorden og
Stolsvassbassenget.
c) Landing og start med helikopter som utføres av personer eller selskap med luftfart som
næring på̊ anlagt landingsplass ved Bakkestølveien.

§7. Tillatelse etter søknad
I spesielle tilfeller kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy utenfor
de angitte områdene i § 6 eller de angitte formål i § 5. Det kan stilles vilkår til tillatelsen.
En tillatelse innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler
til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.
§8. Forhold til annet lovverk
I verneområdene gjelder egne regler om motorisert ferdsel.

§9. Behandling av søknader
Søknader blir behandlet etter det til enhver tid gjeldenende delegasjonsreglement i
kommunen.
§10. Klage
Kommunens vedtak etter §§ 4 og 5 i motorferdselloven kan påklages etter reglene i
forvaltningsloven. Klagen oversendes kommunen.

§11. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller andre regler eller vilkår
fastsatt i medhold av motorferdselloven, straffes i samsvar med samme lov § 12.
§ 12. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 2. oktober 1986, Forskrifter
for Hol kommune til lov av 10. juni 1977 og 15. Januar 1988 om motorferdsel i utmark med
motorfartøy og luftfartøy.

