
 

 

RENDALEN  KOMMUNE 

 

 

(Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag,  

§ 5 første ledd bokstav a) 
 

Skjemaet skal benyttes for søknader om ervervsmessig kjøring.  

Søknadsfrist 15. desember 2005.  

Søknaden sendes til:  Rendalen kommune 

    Øvre Rendal 

    2485 Rendalen 

Leiekjøring (§ 5a): 

 Det skal maksimalt være 8 stående tillatelser til ervervskjøring i Rendalen kommune. 3 

leiekjøringsløyver gjelder hele sesongen, mens 5 av tillatelsene er tidsavgrenset til å gjelde kun i 

vinterferien og påsken. Før hver søknadsrunde må behovet for antall tillatelser vurderes på bakgrunn av 

årlig innleverte kjørelister. Rådmannen setter en tidsfrist for innlevering.    

 Hver fjerde høst skal det kunngjøres at løyver for de neste 4 år skal deles ut.  

Første høsten er 2005, og det settes en søknadsfrist der alle har anledning til å søke.   

 Før tildeling foretas, skal søkerlista forelegges lensmannen for uttale. 

 Tildelingen foretas av rådmannen, og søknader som kommer utenom søknadsrunden skal avslås. 

 Ved tildeling skal det legges vekt på følgende: 

o Om søker har hatt tillatelse til ervervskjøring tidligere, og brukt den aktivt og uten påviselig 

misbruk, og levert rapportskjema innen gitt tidsfrist hvert år. 

o Den næringsmessige betydningen for den enkelte, og om vedkommende av andre grunner har 

snøscooter i næringsøyemed. 

o Det skal være en rimelig geografisk fordeling av søkerne innen kommunen. 

 Det skal være spesifisert hva tillatelsene til ervervskjøring omfatter.  

Når det gjelder transport av funksjonshemmede, tillates kun transport til hytter. 

 Ervervskjører skal føre kjørebok som framvises til oppsyn eller politi ved evt. kontroll.  

 Løyver som blir ledige innenfor perioden, utdeles fra søkermassen 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr:  Poststed:  

Tlf. privat:  Tlf. mobil:  Tlf. arbeid:  

e-post:  

Organisasjons nr:   

Har du snøscooter i næringsøyemed unntatt leiekjøring, hvilken:  

 

 

 

Kryss av hvilken type leie kjøring det ønskes (hvis begge krysses det av for begge). 

Ønsker leiekjøring for hele sesongen  Vinterferie og påske  

Navn på stedfortreder:  

Lagt ved kopi av næringsoppgave for leiekjøring (hvis nei, hvorfor ikke?)  

 

 

Søker bekrefter at ved å inneha leiekjøringsløyve, vil man være disponibel for kjøring i 

Rendalen kommune i den periode det blir gitt tillatelse for. 

 

Sted:                          Dato:  Underskrift: 

SØKNAD OM ERVERVSMESSIG KJØRING § 5 a 
 


