
PS 23/09 Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i 

Eidsvoll kommune 

17.01.2023 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 

Behandling 

Revidert forslag fra Eidsvoll FrP, foreslått av Øyvind Blakset, Fremskrittspartiet: 

§ 5. Tillatelse. 

Tildelinger gjøres fortløpende. Tillatelse gis med vilkår og begrensninger det er aktuelt å stille, jfr. § 8. 

Tillatelsen varer i 2 år. 

 

§ 6 Krav til søknaden og prosess. 

En søknad om tillatelse skal som minimum inneholde: 

A) Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson. 

B) Bekreftelse på registrering i Enhetsregisteret. 

C) Antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 

D) Plan for hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter 

forskriftens §8 bokstav h. 

E) Bekreftelse på at utleier oppfyller krav til teknologi som fremkommer av §8 bokstav d på 

tidspunktet tillatelsen vil bli gitt. 

 

Det settes ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende. 

 

forslag fra SV, foreslått av Anne Finstad, Sosialistisk Venstreparti: 

Eidsvoll kommune forbyr utleie av små elektriske kjøretøy. 

Forslag fra Eidsvoll FrP, foreslått av Øyvind Blakset, Fremskrittspartiet: 

HNPM vil at administrasjonen skal opplyse om muligheten for å søke på kommunens hjemmeside og 

andre relevante fora når forskriften er endelig vedtatt. 

 

Votering: 

Forslaget fra Sv, fremmet av Anne Finstad (Sv) fik 1 (Sv) stemme og falt. 

 

Revidert tilleggsforslag fra Frp fremmet av Øyvind Blakset (Frp) ble enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslaget fra Frp fremmet av Øyvind Blakset (Frp) fikk 10 mot 3 (1Sv, 1Pp og 1MDG) stemmer 

og ble vedtatt. 

 

Hele forskriften med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

HNPM- 23/09 Vedtak: 

Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll kommune legges 

ut til offentlig høring slik det framkommer av vedlegget. 

Høringsfristen settes til 6 uker. 

Punktene fra Frp fremmet av Øyvind Blakset: 



§ 5. Tillatelse. 

Tildelinger gjøres fortløpende. Tillatelse gis med vilkår og begrensninger det er aktuelt å stille, jfr. § 8. 

Tillatelsen varer i 2 år. 

§ 6 Krav til søknaden og prosess. 

En søknad om tillatelse skal som minimum inneholde: 

A) Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson. 

B) Bekreftelse på registrering i Enhetsregisteret. 

C) Antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 

D) Plan for hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter 

forskriftens §8 bokstav h. 

E) Bekreftelse på at utleier oppfyller krav til teknologi som fremkommer av §8 bokstav d på 

tidspunktet tillatelsen vil bli gitt. 

Det settes ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende. 

HNPM vil at administrasjonen skal opplyse om muligheten for å søke på kommunens hjemmeside og 

andre relevante fora når forskriften er endelig vedtatt. 


