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Søknadsfristen er 2. oktober 2014
1. Opplysninger om søker
Navn

Adresse

Postnr.

Telefon

Poststed

Mobiltelefon

E-post

Evt. organisasjonsnummer

Søkers yrke

Arbeidsgiver

Arbeidssted

2. Opplysninger om kjøretøy og utstyr
(uregistrerte snøskutere blir ikke vurdert)
Type kjøretøy

Registreringsnummer

Type kjøretøy

Registreringsnummer

Type kjøretøy

Registreringsnummer

Opplysninger om utstyr

3. Tilgjengelighet (Beskriv din tilgjengelighet for oppdrag for hverdager og helg, tilgjenglighet på
telefon o.l.)

4. I hvilken sone søkes det om leiekjøring
(Sett kryss - det kan søkes om leiekjøring i flere soner )
Sone 1 Trollheimen landskapsvernområde
Oppstartsområde:…………………………………………………………………………..
Hvert enkelt kjøreoppdrag innenfor landskapsvernområdet skal være avklart med
fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som forvaltningsmyndighet, før kjøring finner sted.
Sone 2 Nerskogen – Grindal
- oppstartsområde:……………………………………………………………………………
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Sone 3 Furusjøen – Hestvatnet
- oppstartsområde:…………………………………………………………………………….
Sone 4 Stor-Ramsfjell
- oppstartsområde:………………………………………………………………………..…
Sone 5 Ilfjell
- oppstartsområde:………………………………………………………………………….
Sone 6 Berkåk- Innset-øst
- oppstartsområde:……………………………………………………………………….…
Sone 7 Innset vest - Innerdalen
- oppstartsområde:………………………………………………………………………….
Sone 8 Forollhogna nasjonalpark
- oppstartsområde:……………………………………….…………………………………
Hvert enkelt kjøreoppdrag innenfor nasjonalparken skal være avklart med
Rennebu kommune, som forvaltningsmyndighet, før kjøring finner sted.

Tjenester som
5. Tjenester som søker kan tilby/planlegger å tilby (sett kryss) utføres i dag

Tjenester som
planlegges

Transport mellom bilveg og hytte
Tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag
Transport av massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved
Transport i utmarksnæring (”Hytteservice”, snekkeroppdrag,
utleie av hytte/sæter)
6. Har søker hatt leiekjøring tidigere
Nei

Ja - i hvilken periode: …………………………………………………………………
- i hvilke sone/område:…………………………………………………………….

7. Har søker tilknytning til landbruk
Nei

Ja - hva: …………………………………………………………………

8. Driver søker utmarksnæring, ev. planer om å starte
Nei

Ja - utfyllende opplysninger:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Opplysninger i forhold til samarbeid, firma o.l.
Er det flere som søker sammen

Nei

Ja

Dersom ja, oppgi navn på andre, type samarbeid: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

10. Utfyllende opplysninger
Her kan mer utfyllende opplysninger gis dersom du mener det er viktig for å behandle søknaden. Ev.
skriv på eget ark og legg ved.

11. Forespørsel om eget emblem for leiekjøring
Vil du ha et eget emblem for å feste på snøscooteren som viser at du har løyve for leiekjøring? Den
enkelte må betale emblemene selv, nye emblemer årlig (kostnad ca. 200 kr pr år).
Nei

Ja

12. Underskrift på både søknaden og samtykke til at opplysninger kan brukes ved informasjon
om leiekjøringsordnignen (kommunens internettsider).
Sted og dato
Underskrift
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Opplysninger om leiekjøring etter nasjonal forskrift om motorferdsel


Leiekjøring er kjøring for fastboende på oppdrag fra andre.



En leiekjører kan også foreta egne tillatte transportoppdrag, men tillatelsen er
først og fremst knyttet til transportoppdrag for andre.



En leiekjører har både rett og plikt til å påta seg oppdrag, og bør være
serviceinnstilt. Dersom han selv er forhindra fra å påta seg oppdrag, bør han
formidle oppdraget videre til andre leiekjørere i området.



Løyvet til leiekjøring er personlig og gjelder personen og snøscooteren løyvet
er skrevet ut på. Samarbeid med andre må framgå av pkt 9 i søknaden.



Løyvet til leiekjøring i Rennebu kommune gjelder for en 5 - årsperiode - fra
vinteren 2015 til vinteren 2019.



Det skal føres kjørebok som viser hvilke transportoppdrag som har vært utført
i løpet av en vintersesong. Kjøreboka blir skrevet ut av kommunen ved starten
av ny vintersesong og skal returneres når sesongen er avsluttet og seneste
innen 15. mai samme år. Ny kjørebok vil bli tilsendt når ny sesong starter så
lenge løyvet er gyldig og kjøreboka fra forrige sesong er innlevert.



Selv om kommunen har gitt dispensasjon til bruk av motorkjøretøy i utmark,
skal tillatelse fra den enkelte grunneier være innhentet før kjøring kan finne
sted. Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel på sin
eiendom, jfr. § 10 i motorferdselsloven.



Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i
motorferdselsloven. Videre kan en overtredelse av de kommunalt gitte vilkår
føre til at den gitte dispensasjonen oppheves med øyeblikkelig virkning og
overtreder kan bli nektet dispensasjon for en gitt periode. I Rennebu kommune
er det utvalg for miljø, teknikk og tiltak som eventuelt vil behandle en slik sak.



Kommunen vil informere via sine internettsider om hvem som har løyve til
leiekjøring i de ulike sonene.
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