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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 
TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMET 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 
Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 
(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traser/poster/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 
3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2013 til 31.12.2014 
4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 
 
Sammendrag 
Det søkes om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av 8 hjuls kjøretøy for transport av 
funksjonshemmet i området Viker-Skarrud. Ulempene ved slik kjøring anses å være få 
sammenlignet ved de positive og velferdsmessige sidene. Det anbefales at det gis 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 
 
Beskrivelse av saken 
Ole Johnny Torstensrud fikk dispensasjon fra motorferdselsloven for bruk av terrenggående 
motorkjøretøy første gang i 2004, og har hatt tillatelse for deler av Vestre Ådal siden dette. I 
brev av 12.12.2012 søkes det om fornyelse av denne tillatelsen for to nye år. 
 
Torstensrud er lam fra livet og ned etter en bilulykke. Før ulykken var Torstensrud svært 
engasjert i friluftsliv, jakt og fiske. Torstensrud besitter en 8-hjuls Argo som har lavt 
marktrykk og som setter svært lite spor etter seg. 
 
Torstensrud opplyser om at han har stort utbytte av dispensasjonen, både psykisk såvel som 
sosialt og at sekshjulingen nyttes daglig. Innsendt kjørebok viser mange turer på de 
forskjellige traseene som er faste ruter. Det opplyses også om at Torstensrud får positive 
tilbakemeldinger de gangene han har truffet folk på sine turer i marka, og at det blir få spor 
eller merker etter kjøring i naturen. Det er ingen endring i Torstensrud fysiske helsetilstand 
da han er varig rullestolbruker og lam fra livet og ned.  
 



Det er tidligere dokumentert at det foreligger samtykke fra berørte grunneiere i området til 
omsøkte motorferdsel.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdiene i området. Transport med åttehjulingen vil være en forbigående forstyrrelse og 
som vil sette noe spor etter seg. Dog vil kjøringen skje langs faste traseer og hovedsakelig 
traktorveier/stier. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for 
naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Det er noe kjøring i området vinterstid, men streng 
dispensasjonspraksis begrenser omfanget. Sålangt vi vurderer vil kjøringen ikke medføre 
vesentlige skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 
8-12, synes uproblematisk i denne saken. 
 
Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 avslås søknad om 
gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

  
 
Rådmannens vurdering 
I løpet av de seks år som Torstensrud har hatt kjøretillatelse har Ringerike kommune ikke 
mottatt noen klager på dette. Rådmannen er av den oppfatning at kjøretillatelsen har stor 
velferdsmessig betydning og gir økt livskvalitet for Torstensrud.  
 
De ulempene som motorisert ferdsel i utmark vil kunne ha, anses i denne saken å være svært 
beskjedne. Dette da kjøretøyet som nyttes setter få spor etter seg, og siden kjøringen finner 
sted på et lite og avgrenset område, hovedsakelig langs eksisterende stier/traseer.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at det gis fornyelse av kjøretillatelse.  
 
Saksdokumenter 
 
1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 12.12.12 
2. Kart som viser traseer som nyttes 
 
Uttrykte vedlegg: 
3. Kjørebok for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.12.2012 
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