Sjekkliste for å utforme dispensasjoner
Dispensasjoner skal utformes på en måte som gjør kjøring kontrollerbar for oppsyn og
politi. Dispensasjonene bør være så kortfattet og konkret som mulig slik at de lett kan
kontrolleres i felt i all slags vær. Saksutredning som viser hvordan søknaden er vurdert og
dispensasjon for felt bør være to adskilte dokumenter.
Dette må tydelig gå fram av dispensasjonen som den som kjører plikter å ha med seg:
1. Hvem gjelder dispensasjonen for?
Det må fremgå hvem dispensasjonen er utstedt til. Dersom flere enn
dispensasjonshaver skal kjøre på tillatelsen må det framgå eventuelle andre sjåfører
dispensasjonen skal gjelde for.
2. Formål med ferdselen
Dispensasjonen må angi formålet for dispensasjonen, og hvor dispensasjonen er
hjemlet. I tilfeller der det er gitt tillatelse etter § 6 i lov eller forskrift må det framgå
hvilken særlig grunn som gjelder.
3. Tidsperioden dispensasjonen er gyldig
Dispensasjonen bør som minimum inneholde tidsperioden dispensasjonen er gyldig,
og eventuelle vilkår kommunen har satt for når ferdsel kan skje eller ikke skje, for
eksempel tidspunkt på døgnet.
4. Hvor kjøring er tillatt
Det bør framkomme hvor kjøring skal starte fra, hvor det skal kjøres til og hvilken
trase som skal følges. Sammen med dispensasjonen bør det ligge et kartutsnitt som
angir kjøretraseen. Kartutsnitt sammen med beskrivelse av trase bør utformes slik at
det klart framgår hvor i terrenget det er tillatt å kjøre. Kartutsnittet bør ha en
målestokk der traseen kan tegnes inn på en måte som er kontrollerbar.
5. Hvilke kjøretøy gjelder dispensasjonen for?
Dispensasjonen bør angi registreringsnummer for kjøretøyet som skal benyttes.
Dersom tillatelsen gjelder flere kjøretøy må dette framkomme på en tydelig måte.
6. Antall turer og krav om kjørebok
Det bør framgå av tillatelsen antall turer tillatelsen gjelder for. For at et vilkår om
antall turer skal være kontrollerbart må det settes krav om kjørebok. Kjøreboka må
inneholde felter hvor dato for kjøring og navn på sjåfør(er) skrives inn. Dette skal skje
før turen starter.
Dispensasjon og kart skal stemples med dato og signeres av behandlende etat, slik at man er
sikker på at det er originalutgaven som framvises.

Det bør framkomme av dispensasjon at motorferdsel i utmark forutsetter grunneieres
samtykke. Dersom kjøring skal skje i et verneområde bør det opplyses om at det er
nødvendig å innhente tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

