
  
 
 
 



  
 

Informasjon til legen 
Hvorfor legeattest? 
Bruk av motorkjøretøyer i utmark er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som 
er beskrevet i motorferdselloven og tilhørende forskrift.  
 
Bevegelses- eller funksjonshemmede som har behov for transport med snøscooter eller annet 
motorkjøretøy, må søke om tillatelse fra kommunen.  
 
Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 5b og 6 gir følgende hjemler for dispensasjon med formål 
transport av funksjonshemmede: 
 

• § 5b: Kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for varig funksjonshemmede. Der 
det er uforsvarlig at den funksjonshemmede kjører alene er utgangspunktet at den 
funksjonshemmede bør bli kjørt og kan ha med seg ledsager.  
 

• § 6: Transport av personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er 
bevegelseshemmede, samt transport av varig funksjonshemmet på barmark og følgescooter 
på snødekt mark er eksempler på transportformål som må vurderes etter forskriftens § 6. 
Tillatelse etter forskriftens § 6 kan kun innvilges i unntakstilfeller dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
Bestemmelsen er streng, og særlig restriktiv skal kommunen være ved søknader om kjøring 
på barmark.  

 
Ved vurderingen av om lovens kriterier for å gi tillatelse er oppfylt, må det legges vekt på graden av 
funksjonshemming/bevegelseshemming og hva slags kjøring det søkes om. Transportbehovet må 
avveies mot de skader eller ulemper den kan føre til, f.eks. for naturmangfoldet, reindrift, friluftsliv 
og sikkerhet. Det kan gis tillatelse til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, f.eks. 
hytte eller utfartssted, og det kan settes vilkår (f.eks. begrensning i antall turer). Ren turkjøring kan 
ikke tillates.  
 
Bevegelseshemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov 
for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således 
ha et "særlig behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes 
bevegelseshemming er av en slik art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne forbindelse kan det være aktuelt å legge vekt på 
legeerklæring. 
 
Hjemmel for å kreve legeerklæring 
Det går frem av Rundskriv T-1/961 at kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon.  
 
Hva kommunen trenger svar på 
For å kunne behandle søknaden trenger kommunen svar på følgende: 
 

• om bevegelses-/funksjonshemmingen er varig 

• hvorvidt søker er i stand til å transportere seg selv til/fra bestemmelsesstedet til fots/på ski 
 
Hvorvidt søker er i stand til å transportere bagasje og utstyr er mindre relevant, siden hjemmelen i §§ 
5b og 6 i utgangspunktet kun gjelder egentransport.  

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/#a7  
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