
Utfyllende regler for leiekjøring 
 
LØYVET GIR TILLATELSE TIL KJØRING FOR FØLGENDE FORMÅL: 

1. Transport mellom bilvei og hytte 
2. Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
3. Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
4. Transport av ved 
5. Transport av funksjonshemmede 
6. Transport etter dispensasjon i medhold av motorferdselforskriftens §6 
7. Transport der den som leier kjøring enten har egen dispensasjon eller har direkte 

hjemmel for motorferdsel jfr motorferdselloven §4 og motorferdselforskriften §3 
 
NB! For pkt. 5 og pkt. 6 kreves det at den som leier transporten har en selvstendig 
dispensasjon i bunn. 
 
FØLGENDE VILKÅR GJELDER FOR LEIEKJØRING: 
 Løyvet gjelder når det er en avtale om leiekjøring mellom innehaver av løyvet og 

leietaker 
 Løyvet gjelder bare for kjøring i områder, der kommunen har forvaltningsmyndighet. 

For kjøring i verneområder den respektive forvaltningsmyndighet søkes i tillegg 
(nasjonalpark mv.). 

 Grunneiers / bruksberettigets tillatelse skal innhentes før kjøring. 
 Det kan bare kjøres på snødekt mark i perioden fra og med 1. november til og med 5. 

mai.  
 Kjøringen skal foregå langs veier/kjørespor som brukes på barmark. 

o Dette kan fravikes ved transport av ved fra hogst/blink men da skal kart som 
viser hogst/blink være med under kjøring. 

o Det kan også kjøres avvikende trase dersom leier har selvstendig 
dispensasjon som spesifiserer trase 

 Kjørebok skal utfylles før start og medbringes på de enkelte turer. Skjema ligger 
 vedlagt. 
 Kjørebok skal leveres til kommunen årlig, før den 1. juni. 

o Kontinuerlig rapportering er en forutsetning for tildeling av løyve i neste 
tildelingsrunde. 

o Både oppdrag og private turer skal føres og kunne skjelnes fra hverandre 
 

GENERELT 
Det forutsettes at den som har denne tillatelsen har gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy og 
ellers overholder andre gjeldende regler. 
 
Det forutsettes at grunneiers tillatelse er innhentet. Grunneier og bruksberettiget kan forby 
eller begrense motorferdsel på sin eiendom (jf §10 motorferdselloven). I Os kommune har 
reindriftsnæringen bruksrettigheter i deler av kommunen. Det anbefales at det tas kontakt 
med næringa hvis man er usikker på om det foregår aktivitet i det aktuelle området. 
 

PRESISERINGER: 
Motorisert ferdsel i utmarka er i utgangspunktet forbudt, men det kan etter Lov om 
motorferdsel og motorferdselforskriften gis tillatelse til nyttekjøring.  
 
Presisering §5 pkt. C i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Begrepet hytteeier er også tolket til å omfatte eierens nærmeste familie, som 
ektefelle/samboer og barn. Begrepet er videre tolket dit hen at ektefelle/samboer og barn kan 
kjøre på huseiers dispensasjon også når de opptrer alene. 



 
Presisering §5 pkt. E i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Her åpnes det for kjøring av ved fra hogst/blink til hytte med scooter og veddoning.  Søker er 
selv ansvarlig for å kartfeste hogst blink og kjørerute 
 
Presisering §3 pkt. D i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til 
bygging i samsvar med byggetillatelse.  Transport som tillates er transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk til selve byggingen. Det er ikke adgang til kjøring utover det som er 
nødvendig for byggearbeidet 
 
I visse tilfeller er det etter plan- og bygningsloven ikke krav om byggetillatelse, jf. plan- og 
bygningslovens kapittel 20. Her må forskriftens § 3 første ledd bokstav D forstås slik at den 
gjelder også for kjøring i forbindelse med slike byggearbeider. 
§3 pkt. D åpner for kjøring i forbindelse med konkrete byggeprosjekter.  Årlig generelt 
vedlikehold omfattes ikke av denne paragrafen 
 


