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23/13  
MOTORFERDSEL: LEIEKJØRING MED ATV/SNØSCOOTER/BÅT MM. SØKER: 
PÅL ISAKSEN 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 
utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, 
og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 

2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 
Markalovens § 15. 

3. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles det 
et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 
motorferdsel.  

4. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 
Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 
kjøretillatelsen.  

5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis det 
tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 31.12.2014, 
med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 
a).  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 
kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 
snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med 
motorbåt på vann mindre enn 2 km². Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag 
omsøkes enkeltvis. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
 gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 
 utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, 
 og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 
2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 
 Markalovens § 15. 
 
3. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles det 
 et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 
 motorferdsel.  
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4. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 
 Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 
 kjøretillatelsen.  
5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis det 
 tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 31.12.2014, 
 med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 
 a).  
6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 
 kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 
 snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med 
 motorbåt på vann mindre enn 2 km². Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag 
 omsøkes enkeltvis. 
 


