GILDESKÅL KOMMUNE.

VILKÅR
FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VANN.
Vilkårene for tillatelser gitt etter motorferdsels forskriftenes §§5 og 6 med hjemmel i forskriftene til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag , § 7.
Vedtatt av Gildeskål kommunestyre 20.12.00 (sak 106/00) og revidert av Gildeskål kommunestyre 13.03.14
(sak 3/14)
1.

Dispensasjon/kjøretillatelse etter forskriftenes § 5 kan gis for inntil 1 sesong av gangen.
På Sundsfjordfjellet (hytter til og med Fellvatnet) hvor kjøring kan foregå etter tillatt merket trase, Jfr.
kommuneplanens arealdel vedtatt 21.6.2007, kan dispensasjon gis for inntil 3 sesonger.

2.

Kjøringen skal skje etter den løype som gir kortest farbar vei. Tillatelsen gjelder tur/retur.
På Sundsfjordfjellet skal så langt som mulig godkjent, merket trase følges.

3.

For Leiekjøring, forskriftens §5a, kan det gis tillatelse for inntil 3 sesonger.
I Gildeskål skal antall ”leiekjøringstillatelser” være tre inklusiv leiekjøring etter §6 fra Glomfjorden.

4.

Søknader etter § 5b, funksjonshemmede, skal være begrenset til behov. Dvs. trase for kjøring og
bestemmelsessted skal være inntegnet på kart og begrunnet i søknaden.

5. Dispensasjonen kan gis for hele sesongen fram til og med andre helga i mai.
For transport/kjøring etter forskriftens §3d(byggetillatelse), §3e (skiløyper) og §3g (vedtransport) er
sesongen begrenset til 2. helga i mai.
Kjøring/transport etter forskriftens §§ 5 og 6 må ikke foregå mellom klokka 22.00 og 07.00. Det samme
gjelder for transport/kjøring etter forskriftens §3d(byggetillatelse, §3e (skiløyper) og §3g (vedtransport).
6. Tillatelser etter §6, transport ved særskift behov, kan etter søknad gis for et begrenset antall turer.
Tillatelser i medhold av §6 skal utføres av den/de som har leiekjøring etter §5a. Hvis de som har fått
leiekjøring ikke kan påta seg oppdraget skal dette av varsles til Gildeskål kommune. Kommunen kan da
tillate andre å påta seg leiekjøringen.
7.
8.

For all transport etter forskriftens §§ 3d, 3g, 5a, 5c og 5e er det påbudt med kjelke etter scooteren.
Det stilles krav om kjørebok som returneres kommunen etter endt sesong.

9. Hovedutvalget for drift- og næring gis myndighet til å regulere kjøringen innenfor disse vilkårene.
10. Ved evt. misligholdelse av innvilgede dispensasjoner vil disse inndras med øyeblikkelig virkning.
-

Opplysning om saksbehandlingstid.
For dispensasjonssøknader etter motorferdselsforskriftens §5 vil saksbehandlingstiden være inntil 1
måned.
For dispensasjonssøknader etter motorferdselsforskriftens §6 vil saksbehandlingstiden være inntil 2
måneder. Siste frist for å få behandlet dispensasjonssøknad etter § 6 vil være 1. mars for inneværende
sesong.
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