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1 Innledning
Sommeren 2021 ble de første elektriske sparkesyklene plassert ut i Bodø kommune. Små
elektriske kjøretøyer, særlig elektriske sparkesykler, har blitt et populært fremkomstmiddel, og
kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet.
Erfaringer fra andre kommuner viser at dersom utleie av små elektriske kjøretøy ikke reguleres,
kan det medføre store utfordringer for fremkommeligheten og tryggheten for andre trafikanter,
særlig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede. Erfaring viser også at utleie av små
elektriske kjøretøyer kan medføre utfordringer for forvaltningen av offentlige arealer, herunder
vei, fortau og torg.
Administrasjonen har frem til nå hatt god dialog med utleieaktørendene som er etablert, og
ønsker å etablere seg, i kommunen. Markedsutviklingen og erfaring fra andre kommuner tilsier
imidlertid at antall små elektriske kjøretøy, særlig elektriske sparkesykler, vil kunne øke i Bodø
kommune dersom utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ikke reguleres. Risikoen
for overetablering vurderes følgelig å reduseres ved regulering.
Flere operatører ønsker å etablere seg i Bodø kommune. Kommunen ser følgelig et klart behov
for å regulere utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, slik at det unngås
overetablering og at det sikres at offentlige rom er fremkommelige og trygge for alle å bruke.

2 Lovhjemmel
Forskriftsforslaget er hjemlet i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på
offentlig grunn (heretter omtalt som utleieloven) §§ 3, 4 og 5.
Formålet med utleieloven er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig
grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige
løsninger, et godt miljø og et godt lokalmiljø, jf. utleieloven § 1.
Utleieloven § 3 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift som regulerer bruken av offentlig grunn
til utleie av små elektriske kjøretøy. Bestemmelsen lister opp konkrete forhold som kan
reguleres i forskrift, herunder at det kan gis bestemmelser om områder det innføres
bruksreguleringer på og tidsperioder for når utleie kan skje. Bestemmelsen er ikke
uttømmende. Det kan følgelig gis bestemmelser i forskrift om andre forhold enn de som er
nevnt i utleieloven § 3, forutsatt at forholdene faller innenfor lovens formål etter utleieloven § 1.
Utleieloven § 3 gir ikke kommunene hjemmel til å begrense antallet utleievirksomheter som kan
drive med utleievirksomheter eller antallet kjøretøy som kan plasseres ut på kommunal grunn
for utleie. Slik hjemmel følger av utleieloven § 4, som gir kommunen adgang til å innføre en
tillatelsesordning for virksomheter som driver utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig
grunn. Utleieloven § 4 stadfester at kommunen kan gi forskrift med bestemmelser om
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tillatelsens varighet, hvor mange kjøretøy som maksimalt kan plasseres på offentlig grunn for
utleie, om hvor mange utleiere som maksimalt skal få tillatelse og andre vilkår for tillatelsen.
Kommunen kan velge å vedta forskrift med generelle krav til utleie av små elektriske kjøretøy
på offentlig grunn i forskrift med hjemmel i utleieloven § 3, vedta forskrift om tillatelsesordning
med hjemmel i utleieloven § 4 eller en kombinasjon av disse.
Kommunen kan i tillegg gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med
administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet som
leier ut små elektriske kjøretøy, jf. utleieloven § 5.
Tillatelsesordning med hjemmel i utleieloven § 4 må være forenelig med EØS-retten, særlig
etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31 og 34 og lov 19. juni 2009 om
tjenestevirksomhet (tjenesteloven) § 10. En tillatelsesordning etter utleieloven § 4 er i seg selv
ansett for å være en restriksjon på etableringsfriheten, og derfor oppstiller tjenestedirektivet og
tjenesteloven krav til tillatelsesordningen. For at en tillatelsesordning skal være lovlig, oppstilles
det for det første krav om at tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer en
forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf.
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a.
For det andre oppstilles det krav om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime
formål, være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene og virkemiddelene må
videre være nødvendig. I tillegg må virkemidlene i tillatelsesordningen være forholdsmessige, jf.
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c.

3 Hovedpunkter i forskriften
Forskriftsforslaget er en kombinasjon av generelle krav og tillatelsesordning, samt at
forskriftsforslaget gir bestemmelser om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med
administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet etter
forskriftsforslaget. Forskriftsforslaget er med andre ord hjemlet i utleieloven §§ 3, 4 og 5.
Når det gjelder vilkåret om at en tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer
en forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf.
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a, vurderer kommunen at forskriftsforslaget ikke
innebærer noen form for forskjellsbehandling av utleiere som ønsker å leie ut små elektriske
kjøretøy i Bodø kommune. Det vurderes følgelig av at forskriftsforslaget er i tråd med
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a. Det vises til dette dokument kapittel 4.4 for
begrunnelse.
Når det gjelder vilkårene om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime formål,
tillatelsesordningen må være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene, at
virkemiddelene i tillatelsesordningen må videre være nødvendige og at virkemidlene i
tillatelsesordningen være forholdsmessige, jf. tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c,
vurderer kommunen at disse vilkårene er oppfylt. Det vises til dette dokument kapittel 4.4 for
begrunnelse.
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Hovedtrekkene i forskriftsforslaget er kort oppsummert:
 Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune forutsetter tillatelse
fra Bodø kommune.
 Utleiere som ikke får tildelt tillatelse kan ikke benytte offentlig grunn til sin
utleievirksomhet. Dersom virksomhet, uten tillatelse, plasserer ut sykler kan disse fjernes
og tas i forvaring.
 Kommunen kan gi tillatelse til inntil to utleievirksomheter. Tillatelsen gjelder som
hovedregel for to sesonger (sesong defineres som perioden fra og med 1. april til og
med 30. november).
 Kommunen deles som utgangspunkt inn i to soner, en sone med antallsbegrensning og
en uten. Kommunen vil ha mulighet til å opprette flere antallsbegrensningssoner ved
behov. Den nærmere reguleringen av soner og områder skal være dynamiske og styres
av kommunen.
 I sone(r) med antallsbegrensning tillatelses det maksimalt 500 små elektriske kjøretøy.
Det fastsettes foreløpig ingen antallsbegrensning i resten av kommunen.
 Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som får tillatelse, men likevel slik at hver søker
maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om.
 Utleie skal være nattestengt alle dager i tidsrommet mellom kl. 23.00 – 05.00.
 Det innføres gebyr for dekning av kommunens utgifter basert på selvkostprinsippet.

4 Kommentarer til bestemmelsene i forskriftsforslaget
4.1

Forskriftens oppbygging

Forskriftsforslaget består totalt av 12 bestemmelser. Forskriftsforslaget § 1 stadfester formålet
til forskriften.
Forskriftsforslaget § 2 er en definisjonsbestemmelse, hvor begreper som benyttes flere steder i
forskriftsforslaget er definert.
Forskriftsforslaget § 3 stadfester at det kreves tillatelse fra Bodø kommune til å drive utleie av
små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i kommunen. Maksimalt antall tillatelser,
tillatelsesordningens varighet og maksimalt antall små elektriske kjøretøyer det gis tillatelse til
fremgår av også bestemmelsen.
Forskriftsforslaget §§ 4 – 6 gir bestemmelser om kunngjøring av tillatelsen, krav til søknad,
utvelgelseskriterier og vilkår for å drive utleie i Bodø kommune.
Forskriftsforslaget § 8 omhandler gebyr for dekning av kommunens utgifter knyttet til
tillatelsesordningen.
Forskriftsforslaget §§ 8 – 12 gir bestemmelser om praktiske forhold knyttet til
tillatelsesordningen og forvaltning av denne.
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4.2

§ 1 Formål

§ 1 Formål
Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø
kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige
løsninger, et godt miljø og lokalmiljø.

Forskriftsforslaget § 1 er basert på lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske
kjøretøy på offentlig grunn (heretter omtalt som utleieloven) § 1, som er formålsparagrafen til
utleieloven. Det vises til forarbeidene til utleieloven (Innst.643 L (2020–2021 s. 14) for
redegjørelse av meningsinnholdet i de ulike formålene.
4.3

§ 2 Definisjoner

§ 2 Definisjoner
I forskriften menes med:
a. offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er eier
av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg.
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy.
d. plassering: utplassering, flytting, omplassering, rydding o.l. som utleier, eller
representanter som opptrer på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske kjøretøy.
e. flåte: det samlede antall og type av små elektriske kjøretøy tilbyder gjør tilgjengelig for
utleie.
f. digital sone: et geografisk område som er definert og avgrenset med hjelp programvare,
også omtalt som «geofence».
g. sesong: perioden fra og med 1. april til og med 30. november.

Forskriftsforslaget § 2 er en definisjonsbestemmelse som definerer begrepene som benyttes
flere steder i forskriftsforslaget og har et innhold som ikke uten videre fremkommer når en leser
forskriftsforslaget. Det vurderes at klart avgrenset meningsinnhold av disse begrepene vil bidra
til økt forutberegnelighet for de det måtte gjelde.
Definisjonen av «offentlig grunn» i forskriftsforslaget § 2 bokstav a i tilsvarer definisjon av
begrepet som følger av forarbeidene til utleieloven (Innst. 643 L (2020-2021 s. 14).
Definisjonen av «små elektriske kjøretøy» i forskriftsforslaget § 2 bokstav b tilsvarer
definisjonen av begrepet som følger av utleieloven § 2. Det fremgår av sistnevnte bestemmelse
at virkeområdet til utleieloven er små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).
«Utleier» er i forskriftsforslaget § 2 bokstav c definert som enhver virksomhet, uavhengig av
selskapsform, som benytter offentlig grunn til utleie av kjøretøy. Virksomheten kan være
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næringsdrivende, stiftelse, organisasjon eller andre. Listen er ikke uttømmende. Det er
virksomheten som er avgjørende, ikke selskapsformen. Utleie av små elektriske kjøretøy som
skjer mellom privatpersoner, og som ikke er del av en virksomhet, vil ikke omfattes av
forskriften, jf. forarbeidene til uteleieloven (Innst. 643 L (2020-2021) s. 14).
Med «plassering» følger det av forskriftsforslaget § 2 bokstav d at det menes aktivitet i regi av
utleievirksomhet, herunder utplassering, flytting, omplassering og rydding. Parkering av små
elektriske kjøretøy på offentlig grunn i regi av leietaker faller utenfor denne definisjonen.
«Flåte» er i forskriftsforslaget § 2 bokstav e definert som det samlede antall, type og fordelingen
av små elektriske kjøretøy, som fremgår av tillatelsen til å drive utleie i Bodø kommune.
I forskriftsforslaget § 2 bokstav f er «digital sone» definert som et geografisk område som er
definert og avgrenset med hjelp programvare, også omtalt som geofence. En geografisk sone
kan ha ulike brukeregenskaper og -begrensninger, som for eksempel parkeringsforbud,
lavhastighetssone, kjøreforbud og antallsbegrensning.
I forskriftsforslaget § 2 bokstav f er «sesong» definert som perioden fra og med 1. april til og
med 30. november.
4.4

§ 3 Krav om tillatelse

§ 3 Krav om tillatelse
Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune kan kun skje med
tillatelse fra Bodø kommune.
Bodø kommune gir inntil to tillatelser. Tillatelsene har en varighet på to sesonger, dersom ikke
annet fremgår av kunngjøring og tillatelse.
I Bodø kommune gjelder det en antallsbegrensning på maksimalt 500 små elektriske kjøretøy
innenfor digitalt avgrenset sone fastsatt av kommunen. Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som
får tillatelse til å drive utleie, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall kjøretøy det er
søkt om, se forskriften § 5 første ledd bokstav c.

Kommunen kan i forskrift fastsette at utleier, som ønsker å benytte offentlig grunn til utleie av
små elektriske kjøretøy i kommune, må ha tillatelse fra kommunen til slik virksomhet, jf.
utleieloven § 4 første ledd. Sistnevnte bestemmelse andre ledd stadfester at kommunen kan gi
forskrift med bestemmelser om tillatelsens varighet, hvor mange kjøretøy som maksimalt kan
plasseres på offentlig grunn for utleie, om hvor mange utleiere som maksimalt skal få tillatelse
og andre vilkår for tillatelsen. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behovet for
regulering ut fra lokale forhold.
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En tillatelsesordning må være forenelig med EØS-retten, særlig etableringsretten som følger av
EØS-avtalen artikkel 31 og 34 og lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) § 10.
En tillatelsesordning etter utleieloven § 4 er i seg selv ansett for å være en restriksjon på
etableringsfriheten. Tjenestedirektivet og tjenesteloven oppstiller følgelig krav til
tillatelsesordninger.
For at en tillatelsesordning skal være lovlig, oppstilles det for det første krav om at
tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer en forskjellsbehandling på
grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf. tjenesteloven § 10 første ledd
bokstav a. Alle virksomheter står fritt til å søke om tillatelse til å drive utleie av små elektriske
kjøretøy i Bodø kommune, uavhengig av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat. Det
vurderes følgelig at forskriftsforslaget ikke innebærer noen form for forskjellsbehandling av
utleiere som ønsker å leie ut små elektriske kjøretøy i Bodø kommune.
For det andre oppstilles det krav om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime
formål, være egnet som virkemiddel for å oppnå det legitime formålet og at virkemidlene i
tillatelsesordningen må være nødvendig. I tillegg må virkemidlene i tillatelsesordningen være
forholdsmessige, jf. tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c. I det følgende vil kommunens
vurdering av disse vilkårene bli redegjort for.
4.4.1 Legitime formål
Det følger av tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b at en tillatelsesordning må være
begrunnet i legitime formål. Det er mye som påvirker fremkommeligheten i en by. Offentlig areal
og byrom er et fellesgode som skal ivareta flere formål og hensyn. Hensyn til ulike aktiviteter og
plassbehov må veies opp mot hverandre når tillatelsesordningen skal fastsettes. Utleie av små
elektriske kjøretøy skal ikke skal være til hinder for allmenn bruk av offentlige arealer, herunder
bruk av fortau, offentlige plasser, parker og veier.
Byrommene skal også oppleves trygge og sikre for samtlige trafikanter og brukere. Fotgjengere
skal for eksempel ikke bli fortrengt fra fortau og ut i veibanen på grunn av, eller snuble over,
små elektriske kjøretøy. Hensynet til sikker ferdsel og trygge byrom er et viktig formål som
søkes ivaretatt ved tillatelsesordningen.
Det følger av forskriftsforslaget § 1 at forskriften søker å bidra til fremkommelige og trygge
offentlige rom i kommunen, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og et godt miljø og
lokalmiljø. Formålet med forskriftsforslaget å sikre at disse hensynene ivaretas. Det vurderes
følgelig at kravet om at tillatelsesordningen, og dets virkemidler, er begrunnet i legitime formål.
4.4.2 Forholdsmessighet
Det følger av tjenesteloven § 10 første ledd bokstav c at en tillatelsesordning må være egnet og
nødvendig for å oppnå formålet med ordningen. Bestemmelsen oppstiller et krav om
forholdsmessighet mellom tillatelsesordningen, ordningens virkemidler, og de formål som søkes
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oppnådd gjennom ordningen. I dette ligger det at tillatelsesordningen, og dens virkemidler, ikke
må representerer urimelige inngrep i de fire frihetene som følger av EØS-retten; frie bevegelse
av varer, tjenester, kapital og personer.
Egnet
Vilkåret om at tillatelsesordningen må være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime
formålene ordningen er begrunnet i innebærer at det må være tilstrekkelig nær sammenheng
mellom tillatelsesordningen, virkemidlene som følger av ordningen, og de hensyn som
ordningen er begrunnet i. Det er hovedsakelig to virkemidler som foreslås i forskriftsforslaget §
3; begrensing på maksimalt 500 små elektriske kjøretøy og begrensing på maksimalt to
tillatelser per utleieperiode.
Når det gjelder egnetheten av forslaget om begrensing på maksimalt 500 små elektriske
kjøretøy, vurderes det at det ikke er tvilsom at den utstrakte bruken av små elektriske kjøretøy,
særlig elektriske sparkesykler, er en direkte årsak til hyppige skader på mennesker og materiell.
Det er videre nærliggende å anta at utstrakt bruk av små elektriske kjøretøy også fremkaller
frykt blant en god del «myke trafikanter» som ferdes på offentlige områder. Det beror i
utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elektriske sparkesykler i
omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte,
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
En begrensning i antall små elektriske kjøretøy vurderes å bedre fremkommeligheten og bidra
til et tryggere byrom. Det kan antas at antallsbegrensningen kan lede til økt salg av elektriske
sparkesykler til privatpersoner, men det vurderes at dette faktum ikke rokker ved
antallsbegrensningens egnethet. Dette fordi det er liten grunn til å anta at privat eide små
elektriske kjøretøyer vil hensettes i det offentlige rom på samme måte som leide kjøretøyer.
Basert på ovennevnte forhold, erfaringer fra fjorårets utleiesesong i Bodø og erfaringer fra
andre byer foreslås det en maksbegrensning på 500 små elektriske kjøretøy. Den foreslåtte
antallsbegrensingen vurderes å være tilstrekkelig for å gi et fullverdig tilbud til innbyggere, gi
mulighet for bærekraftig drift, og redusere risiko for vesentlige ulemper for fremkommelighet og
trygghet i offentlige rom.
Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at det i Oslo kommune er satt en maksgrense på 8
000 små elektriske kjøretøy, som i gjennomsnitt innebærer 0,0115 kjøretøy per innbygger ut fra
antall innbyggere i Oslo per 1. januar 2021. Tilsvarende tall for Bodø vil bli 0,0118 per
innbygger, forutsatt at maksbegrensingen vedtas til 500 kjøretøy. Gjennomsnittstallet for Bodø
vil imidlertid være høyere i realiteten, dette da utleiere står fritt til å leie ut sykler utenfor de
digitale sonene som kommunen måtte fastsette.
Det bemerkes at antallsbegrensingen på 500 kjøretøy kun gjelder i områdene kommunen
avgrenser med antallsbegrensing. Kommunen ser for seg at det er de mest sentrale strøkene
som skal avgrenses med antallsbegrensing. Ved å kun begrense flåtestørrelse innenfor
7

sentrumsnære områder, antas det at utleievirksomheten ikke mister mulige insentiver for å tilby
sine tjenester i tettsteder og områder i kommunen med lavere befolkningstetthet.
Med henvisning til ovenstående vurderes det at en begrensning i antall små elektriske kjøretøy
på 500 kjøretøy er et egnet virkemiddel for å oppnå de formålene tillatelsesordningen søker å
oppnå, herunder å sikre fremkommelige og trygge byrom i Bodø kommune.
Når det gjelder egnetheten av begrensningen av antall utleiere vurderes det som lite
formålstjenlig i forhold til de hensyn forskriftsforslaget søker å oppnå å begrense antallet små
elektriske kjøretøy uten samtidig å begrense antallet utleieaktører. Å tildele et likt antall
kjøretøytillatelser til alle som søker antas å kunne medføre risiko for omgåelse av ordningen, for
eksempel i form av oppsplitting en utleievirksomhet i flere søkerenheter. Der er videre
sannsynlig at manglende regulering av antall utleievirksomheter vil kunne medføre
overetablering hva angår antall utleievirksomheter. Detter er forhold som antas å ville kunne
medføre mindre effektiv forvaltning av tillatelsesordningen og vil på sikt gripe inn i aktørenes
driftsgrunnlag. En begrensning i antall aktører vil øke lønnsomheten til den enkelte utleier, som
igjen vil bidra til en passende administrasjon og støtteapparat. En begrensning i antall tillatelser
vurderes videre å bidra til at utleieselskapene kan utvikle seg og investere i ny teknologi, miljø
og sikkerhet. Når det er sagt, så må antall tillatelser balanseres mellom muligheten for en sunn
konkurranse mellom tilbydere, størrelsen på byen og det totale antall små elektriske kjøretøys
som tillates plassert ut innenfor det gitte området.
Når det gjelder varigheten på tillatelse, som foreslås satt til to sesonger som hovedregel, er det
på det rene at utleie av små elektriske kjøretøy er et relativt nytt fenomen. Kommunen forventer
å høste erfaringer fremover, herunder hvilke virkemidler som er best egnet til å oppnå
forskriftens formål. Regelmessige kunngjøringer av tillatelser gjør det mulig å bruke opparbeidet
erfaring, og tilpasse ordningen etter næringens dynamiske karakter og det faktiske behovet for
regulering. I tillegg har både utleievirksomhetene og kommunens innbyggere behov for et
forutsigbart tilbud. En tillatelsesperiode på to sesonger vurderes å balansere kommunens
behov for regulering, kommunens mulighet for å tilpasse tillatelsesordningen og hensynet til
forutberegnelighet
Basert på ovennevnte forhold, erfaringer fra fjorårets utleiesesong i Bodø og erfaringer fra
andre byer vurderes det at en begrensning på maksimalt to utleiere av små elektriske kjøretøy
er et egnet virkemiddel for å oppnå de formålene tillatelsesordningen søker å oppnå.
Nødvendig
Når det gjelder vilkåret om at tillatelsesordningen må være nødvendig, oppstilles det som krav
at det skal være vurdert alternative mindre inngripende tiltak som kan bidra til samme grad av
oppfyllelse av det legitime formålet. Et alternativt tiltak kunne vært å innføre strengere regler om
bruk og parkering. Målsetningen om fremkommelighet og trygghet i byrommet vurderes
imidlertid å ikke ville blitt fullt ut oppnådd gjennom slike strengere regler. Det vurderes følgelig
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at begrensning av antall små elektriske kjøretøy og antall utleievirksomheter er nødvendige for
å oppfylle de formål forskriftsforslaget søker å oppnå.
Med henvisning til ovenstående vurderes det at den foreslåtte tillatelsesordningen, i form av
begrensingen på maksimalt 500 små elektriske kjøretøyer og maksimalt to tillatelser, er
forholdsmessig.
4.5

§ 4 Kunngjøring av tillatelse

§ 4 Kunngjøring av tillatelse
Kommunen kunngjør som hovedregel tillatelser annenhver sesong.
I kunngjøring fastsettes blant annet søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal sendes,
hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist. Kunngjøring kan
gi nærmere regler om saksbehandlingen.
Kunngjøring skjer som hovedregel senest fire uker før søknadsfristens utløp.
Ved bortfall av tillatelse etter denne forskrift §§ 9 eller 10 skal Bodø kommune vurdere om det
er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen.

Forskriftsforslaget § 4 er hjemlet i utleieloven § 4 tredje ledd første punktum, som stadfester
kommunen kan gi bestemmelser om saksbehandlingsregler for tillatelsesordningen i forskrift.
Forskriftsforslaget § 4 gir regler for kommunens saksbehandling ved kunngjøring av nye
tillatelser. Det foreslås at slik kunngjøring som hovedregel skjer annenhver sesong. Dette
henger naturlig sammen med at tillatelser gis for to sesonger av gangen, jf. forskriftsforslaget §
3. Det foreslås at kunngjøring som hovedregel skjer senest fire uker før søknadsfristens utløp.
Ved tildeling av tillatelser for sesongen 2022 må det påventes kortere søknadsfrist. Dette for å
sikre rask implementering av tillatelsesordningen.
Ut over de saksbehandlingsregler som er foreslås inntatt i forskriftsforslaget § 4 andre ledd,
foreslås det inntatt i forskriften at kommunen i kunngjøring kan gi nærmere regler om
saksbehandling. Dette innebærer at kommunen i kunngjøringen vil kunne gi regler om f.eks.
hvordan søknadene skal inngis, regler for eventuell ettersending av dokumentasjon og hvordan
kommunen vil foreta ulike vurderinger som metodikk eller lignende.
Saksbehandlingen ved tildelingen av tillatelser må skje i samsvar med tjenesteloven,
tjenestedirektivet og alminnelig forvaltningsrett. Tillatelsesordningen i forskriftsforslaget er ikke
en kontraktstildeling etter regelverk om offentlige anskaffelser. For å sikre at grunnleggende
prinsipper om forutsigbarhet, likebehandling og etterprøvbarhet blir fulgt i saksbehandlingen, vil
prosessuelle regler spesifiseres nærmere i kunngjøring.
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Det følger av forskriftsforslag § 4 fjerde ledd at dersom en tillatelse bortfaller, som følge av
avslutning av utleievirksomhet eller mislighold av vilkår i forskriften eller tillatelse, skal
kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen. Det vil i
denne hensiktsmessighetsvurderingen blant annet bli vektlagt hvor lang tid det er igjen av
tillatelsesperioden. Ny kunngjøring vil ikke finne sted dersom gjenstående periode er så kort at
kommunen ikke vil kunne overholde alminnelige sakbehandlingsregler.
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4.6

§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier

§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier
En søknad om tillatelse skal minimum inneholde:
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og
kontaktperson.
b. bekreftelse på at søker er registrert i Enhetsregisteret.
c. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til.
d. dokumentasjon på at utleier oppfyller vilkår i denne forskrift § 6.
Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på
grunnlag av
a. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom,
herunder
1. hvordan søker sikrer at fører ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for
fremkommeligheten, og
2. hvordan søker skal organisere plassering av kjøretøy, jf. denne forskrift § 6 bokstav
j.
b. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, herunder
1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel,
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner og
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet.
c. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, et
godt miljø og lokalmiljø, herunder
1. søkerens beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av bil,
2. søkerens beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en forlengelse av
kollektivtransport,
3. søkerens løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske
kjøretøy,
4. levetiden på kjøretøy i flåten, og
5. rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og komponenter.
Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene i denne bestemmelsen første og andre ledd,
oppstille ytterligere kriterier og oppstille dokumentasjonskrav ved kunngjøring av tillatelsesordningen.
Virksomheter som søker om tillatelse etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller tilhøre
samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3.

Forskriftsforslaget § 5 oppstiller krav til søknaden og utvelgelseskriterier. Bestemmelsen er
hjemlet i utleieloven § 4. Når antall operatører som kan få tillatelse begrenses, må det
gjennomføres en utvelgelse basert på nærmere fastsatte krav og utvelgelseskriterier.
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Det foreslås at tildeling av tillatelser er deles i to kategorier; kvalifikasjonskriterier og
tildelingskriterier. Kvalifikasjonskriteriene følger av forskriftsforslaget § 5 første ledd.
Kvalifikasjonskrav er absolutte og må oppfylles av søker for å bli vurdert tildelt tillatelse.
Tildelingskriteriene følger av forskriftsforslaget § 5 andre ledd. Det er flere måter å gi kriterier for
tildeling av tillatelse. Forskriften kan fastsette helt overordnede regler med angivelse om at
nærmere detaljer gis i kunngjøringen av tillatelsesordningen. I motsatt ende kan man se for seg
en løsning hvor hele utvelgelsen reguleres fullt ut i forskriften. De ulike løsningene har styrker
og svakheter. Forskriftsfestede kriterier begrenser fleksibilitet, samtidig som forskriftsteksten
kan bli omfattende. På den annen side vil forskriftsfestede kriterier styrke forutsigbarheten for
de berørte aktørene. Samtidig vil også kunngjøringen gi forutsigbarhet for aktørene. Den
løsningen som er foreslått i forskriftsforslaget § 5 søker å balansere disse ulike hensynene.
Utvelgelsen av hvilke søker(e) som skal få tillatelse vil bero på en helhetlig kvalitetsvurdering på
grunnlag av disse kriteriene. De enkelte kriteriene for utvelgelse blant søkerne må fastsettes i
samsvar med tjenesteloven, tjenestedirektivet og alminnelig forvaltningsrett. Utvelgelsen vil
etter forskriftsforslaget § 5 andre ledd skje på grunnlag av en vurdering av de ulike søkernes
oppfyllelse av tre hovedkriterier. Rent praktisk vil fremgangsmåten minne om en
anbudskonkurranse, men lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse her.
Hensikten med kriteriene er å oppstille relevante rammer for kommunens skjønnsutøvelse ved
begrensning av antall tillatelser samtidig som det vurderes at formålet med reguleringen
ivaretas. Den foreslåtte fremgangsmåten er ment å gi en forutsigbar ordning som sikrer
likebehandling av søkerne. I tillegg er tildelingskriteriene utformet med formål om å stimulere til
innovasjon hva angår tilbudet fra utleievirksomhetene og hvordan formålene i forskriftsforslaget
kan oppfylles.
Ved regulering som foreslått i forskriftsforslaget § 5 første og andre ledd vurderes det at
utleieaktørene får tydelige signaler om hva som vil bli vektlagt ved vurderingen av søknadene.
For å sikre likebehandling vil kommunen utdype kriteriene i kunngjøringen, jf. forskriftsforslaget
til § 5 tredje ledd. Ved kunngjøringen vil kommunen også oppgi nærmere krav til
dokumentasjon av disse kriteriene og gi informasjon om hvordan kriteriene vil bli vektet. Denne
fremgangsmåten vurderes å sikre likebehandling blant de som søker om tillatelse og vil gi
tilstrekkelig forutsigbarhet for søkerne.
Tildelingskriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge i forskriftsforslaget § første og andre
ledd. En ser for seg at kriteriene vil bli vurdert ut fra en helhetsvurdering av tilbyders besvarelse
sett opp mot formålet i forskriften. I det følgende vil de enkelte kriteriene som oppstilles i
forskriftsforslaget § 5 bli kommentert.
Forskriftsforslaget § 5 første ledd
Bestemmelsen oppstiller krav til søkere av tillatelse til å bruke offentlig grunn til utleie av små
elektriske kjøretøy. De krav som stilles skal bidra til å gjøre kommunens søknadsbehandling
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effektiv. Det legges til grunn at søkere med enkelhet kan komme med opplysninger som nevnt i
bestemmelsens bokstav a-d.
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav a
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav a gjelder søkerens evne til å sikre og styrke
oppfyllelsen av målet om fremkommelighet. Kriteriet er todelt. For det første retter kriteriet seg
mot hvordan søkeren arbeider for at føreren av kjøretøyet følger trafikkreglene med hensyn til
fremkommelighet for andre trafikanter. Denne delen av kriteriet angår i hovedsak plassering av
kjøretøyet når det ikke er i bruk. Det er søkerens løsninger for å unngå at brukerne plasserer
kjøretøy til hinder eller ulempe for fremkommeligheten som er vurderingstema.
For det andre fanger kriteriet opp hvordan søkeren vil håndtere situasjonen når hinderet eller
ulempen for fremkommeligheten er oppstått, altså når søkerens kjøretøy allerede er til hinder
for fremkommeligheten. I denne sammenhengen er årsaken til hindringen irrelevant. Det er
søkerens plan for håndtering av pliktene som følger av forskriftsforslaget § 6 bokstav k som vil
være gjenstand for vurdering.
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav b
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav b handler om søkerens evne til å styrke oppfyllelsen
av formålet trygge offentlige rom, som delvis overlapper med målet om fremkommelighet.
Formålet er også å regulere situasjoner når kjøretøyet er i bruk. Kriteriet legger opp til en tredelt
vurdering.
Det første vurderingstemaet er hvordan søker vil fremme lovlig og hensynsfull ferdsel med
kjøretøyene. Vurderingstemaet er mer overordnet enn de etterfølgende, og er ment å fange opp
det meste av søkerens tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriet skal favne både tekniske og
organisatoriske forhold, men også helt konkret utforming av kjøretøyene.
Det andre vurderingstemaet er leverandørens arbeid konkret rettet mot sikkerheten til andre
enn den som fører kjøretøyet.
Det tredje vurderingstemaet er sikkerheten til føreren av kjøretøyet.
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav c
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav c skal bidra til å fremme klima- og miljøvennlige
løsninger. Kriteriet retter seg mot søkerens evne til å gjennomføre klima- og miljøvennlige
løsninger.
Det første punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til å beskrive hvordan
virksomhetens tjeneste og flåte antas å bidra til å redusere bruk av motorkjøretøyer.
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Det andre punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til å beskrive hvordan
virksomhetens tjeneste og flåte antas å kunne fungere som en forlengelse av kollektivtransport.
Det tredje punktet i bestemmelsen innebærer at søker må beskrive om virksomheten har
løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske kjøretøy, for eksempel at
virksomheten benytter utslippsfrie kjøretøyer i forbindelse med utplassering, batteribytte og
omplassering.
Det fjerde punktet i bestemmelsen vektlegger kjøretøyenes levetid. Lang levetid reduserer
produksjonsutslipp og forbruk av materialer. Levetiden til et kjøretøy kan beskrives ved å vise til
egenskaper og kvalitet på deler, hvilke deler som erstattes/repareres lokalt, at syklene
gjenbrukes i andre markeder, relevante sertifiseringer av kjøretøy og virksomhet, klassifisering
av batteri og lignende.
Det femte punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til ansvarlig og effektiv
håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter. Kjøretøyene inneholder flere ulike
komponenter som bør håndteres særskilt, for eksempel batterier. Dokumentert medlemskap i
returordninger og lignende er eksempler på tiltak som viser at søker tar ansvar for
avfallshåndtering og bidrar til bærekraftig ressursutnyttelse.
Forskriftsforslaget § 5 tredje ledd
Forskriftsforslaget § 5 tredje ledd stadfester at kommunen kan utdype kriteriene i
forskriftsforslaget § 5 første og andre ledd. Bestemmelsen gir også kommunen hjemmel til å
oppstille ytterligere kriterier og dokumentasjonskrav ved kunngjøring.
Forskriftsforslaget § 5 fjerde ledd
Forskriftsforslaget § 5 fjerde ledd presiserer at selskapene som søker om tillatelse ikke kan ha
samme eier og/eller tilhøre samme konsern. Formålet med bestemmelsen er å sikre at det ikke
oppstår monopollignende situasjoner som følge av at antallet tilbydere som kan få tillatelse er
foreslått begrenset til to.
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4.7

§ 6 Vilkår for bruk tillatelse

§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse
a. i tillatelsesperioden kan Bodø kommune fastsette midlertidige og permanente digitale
soner som utleier plikter å iverksette overfor brukere av kjøretøyene. Sonene kan gjelde for
hele eller deler av døgnet og/eller bestemte dager eller ukedager, og kan medføre
1. forbud eller annen regulering av plassering og parkering,
2. bruksforbud,
3. hastighetsbegrensninger og
4. antallsbegrensingssone.
Bodø kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner, og samtidig gi utleier de
nødvendige data. Fristen for iverksettelse vil fremgå av varslet og skal være minst én uke.
b. utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som til enhver tid er
gjeldende i kommunen.
c. utleier plikter å sikre at maksimalt antall små elektriske kjøretøy i digital sone er oppfylt
hvert døgn
d. utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen på en
egnet måte.
e. utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om og iverksetting av digitale soner,
samt for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 6 bokstav c.
Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken teknologi utleier plikter
å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjon av denne.
f. utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom 23.00 - 05:00.
g. utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med lyd
skal være avslått i tidsrommet mellom 20.00-07.00 natt til hverdager og mellom 20.0009.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
h. utleier plikter å følge det til enhver tid gjeldene lovverk
i. alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon til
utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet.
j. utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy
1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten,
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i sjø og elver, eller på annen måte forsøpler
lokalmiljøet,
3. når Bodø kommune eller annen myndighet krever at små elektriske kjøretøy må
fjernes, herunder ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid, vannlekkasje,
arrangementer mv.
4. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor digitalt
avgrenset soner.
Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning.

Forskriftsforslaget § 6 er hjemlet i utleieloven §§ 3 og 4 andre ledd, som henholdsvis stadfester
at kommunen i forskrift kan gi bestemmelser om vilkår for bruk av kommunal offentlig grunn til
utleie av små elektriske kjøretøy og at det i forskrift kan gis bestemmelser om vilkår for
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tillatelsesordning. Utleievirksomhet(er) som får tillatelse til å drive virksomhet i Bodø kommune
vil være forpliktet til å følge vilkårene i forskriftsforslaget § 6. I det følgende vil de ulike vilkårene
i bestemmelsen bli gjort nærmere rede for.
4.7.1 § 6 bokstav a
Erfaring fra andre byer viser at ansamling av små elektriske kjøretøy på et begrenset område
medfører redusert fremkommelighet for øvrige trafikantgrupper, og fare for ulykker både i
forbindelse med bruk og feilparkering. For å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom er
det behov for å forby eller på annen måte regulere plassering og parkering av små elektriske
kjøretøy, ferdsel og hastighet i ulike områder i byen. Forskriftsforslaget § 6 bokstav a gir
kommunen hjemmel til å fastsette midlertidige og/eller permanente digitale soner, som vurderes
å ville bidra til å redusere de nevnte ulempene.
Kommunen vil innføre permanente og midlertidige digitale soner der det vurderes som
hensiktsmessig. Kommunen vil følgelig ha mulighet til å endre de ulike sonene etter behov,
f.eks. som følge av uforutsette effekter av en anttalsbegrensningssone. Midlertidige digitale
soner vil særlig bli benyttet i tilknytning til spesielle merkedager, arrangementer, hendelser o.l.
Utleievirksomheten plikter å tilpasse kjøretøyene sine slik at det ikke skal være mulig å parkere
i digitalt avgrensede soner med hverken midlertidig eller permanent parkeringsforbud. Det skal
heller ikke være mulig å kjøre inn i sone som er digitalt avgrenset med bruksforbud. I soner
med hastighetsbegrensning skal utleievirksomheten besørge at farten på kjøretøyene ikke
overstiger begrensningen.
Det foreslås at kommunen skal varsle utleievirksomheten minst en uke i forveien fra en ny
digital sone skal implementeres og iverksettes.
4.7.2 § 6 bokstav b
Erfaring fra andre byer viser at fysisk eller digital avgrensing av plasser for plassering og/eller
parkering av små elektriske kjøretøyer bidrar til å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom.
Bestemmelsen forplikter utleievirksomhet å følge kommunens avgrensning av slike plasser.
4.7.3 § 6 bokstav c
Den foreslåtte maksimalbegrensningen på 500 kjøretøyer innenfor de(n) digitale sonen(e) som
kommunen til enhver tid fastsetter antas å kunne medføre at kjøretøyer forflytter seg mellom
soner med antallsbegrensning og utenfor. Over tid vil dette kunne medføre at antallet kjøretøy i
den enkelte sone kan avvike fra antallet som er gitt i tillatelsen. Det foreslås av den grunn at det
oppstilles krav om at utleievirksomheten plikter å opprettholde tillatt antall kjøretøy i digital
avgrensede anttalsbegrensningssoner en gang hvert døgn.
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4.7.4 § 6 bokstav d
For å sikre effektiv forvaltning av tillatelsesordningen har kommunen behov for informasjon om
hvor alle kjøretøy befinner seg og hvor de beveger seg. Dette gjelder både historiske data og
sanntidsdata. Informasjonen vil bli benyttet for å sikre at forskriftens krav og vilkår stilt i
tillatelsen overholdes av utleievirksomheten. Kommune vil for eksempel følge opp at antall
kjøretøy det er gitt tillatelse til ikke overstiges, samt at digitale soner iverksettes og følges opp
utleievirksomheten. Dataene vil også gi nødvendig innsikt til arbeidet med å videreutvikle
tillatelsesordningen i fremtiden.
4.7.5 § 6 bokstav e
Det følger av forskriftsforslaget § 6 bokstav e at det kreves at utleievirksomheten(e) har
nødvendig teknologi til å motta data om og iverksetting av digitale soner, samt for å kunne dele
sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen. Bestemmelsen medfører at
utleievirksomhetene må dele data, som de fleste virksomhetene allerede har.
Det skal benyttes teknologi som oppfyller anerkjente standarder for deling av data innenfor
mikromobilitet. Nærmere presisering av hvilken teknologi utleier plikter å ha vil bli gitt i
kunngjøringen av tillatelsesordningen.
4.7.6 § 6 bokstav f
I forskriftsforslaget § 6 bokstav f foreslås det at utleie av små elektriske kjøretøy ikke kan skje i
tidsrommet kl. 23.00 – 05.00. Erfaringer fra andre byer viser at det er svært høy risiko for
alvorlige skader ved kjøring med slike kjøretøyer om natten. Formålet med kravet om
nattestenging er å redusere antall ulykker, særlig ulykker knyttet til kjøring i beruset tilstand.
4.7.7 § 6 bokstav g
Forskriftsforslag § 6 bokstav f oppstiller plikt for utleieren til å forhindre sjenerende lyd fra små
elektriske kjøretøy ved at alarmfunksjoner med lyd skal være avslått i tidsrommet mellom
20.00-07.00 natt til hverdager og mellom 20.00-09.00 natt til lør-, søn- og helligdager.
Formålet med bestemmelsen er å unngå at alarmlyder fra små elektriske kjøretøy skal
forårsake unødvendig støyforurensing til sjenanse for den alminnelig nattero Erfaring fra andre
kommuner viser at dette kan bli tilfelle dersom det ikke oppstilles krav om lydregulering.
Det vises for øvrig til at det følger av Statens vegvesens håndbok for Trafikksignalanlegg
(V322) at det som hovedregel anbefales at lydsignaler i trafikkanlegg kobles ut i tidsrommet
mellom kl. 22.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 22.00 og 09.00 på lør-,søn- og
helligdager.
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4.7.8 § 6 bokstav h
Forskriftsforslaget § 6 bokstav h oppstiller krav om at utleievirksomhetene må følge enhver tid
gjeldede lovverk, for eksempel krav til bestemmelser om kjøretøyenes konstruksjon, utstyr,
merking mv. Miljølovgivning, herunder krav til CE-merking, dokumentasjon og medlemskap i
godkjent returselskap for EE-avfall, vil også være omfattet av bestemmelsen.
4.7.9 § 6 bokstav i
For å sikre framkommelige offentlige rom, effektiv forvaltning av tillatelsesordningen og godt
miljø er det behov for at kjøretøy, som er til hinder, ødelagt eller som forsøpler naturen, kan
identifiseres av kommunen, andre myndigheter og innbyggere. Forskriftsforslaget § 6 bokstav i
oppstiller følgelig et krav om at små elektriske kjøretøy skal være merket.
Krav om merking av kjøretøy bidrar blant annet til at kommunen kan kontrollere at om et
kjøretøy tilhører en utleier med tillatelse og registrere kjøretøy som fjernes ved eventuelle brudd
på forskriftsforslaget eller vilkår i tillatelse. Kommunens innbyggere vil i tillegg ha mulighet til å
kontakte utleievirksomhetene direkte ved behov. Det oppstilles som krav at
identifikasjonsmerke skal kunne leses manuelt og digitalt.
4.7.10 § 6 bokstav j
I forskriftsforslaget § 6 bokstav j oppstilles det krav om at utleier på eget initiativ fortløpende
skal fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy. Dette for å sikre fremkommelighet og trygge
offentlige rom i kommunen. Bestemmelsen innebærer at små elektriske kjøretøy ikke skal være
til hinder for allmenn ferdsel og bruk, samt drift av byens offentlige rom. Kjøretøy som står
utplassert uten å kunne benyttes, enten det er på grunn av hærverk, lavt batteri eller annet, må
fjernes av utleier.
Ansvaret for at kjøretøy ikke er til hinder ligger hos hver enkelt utleier (eier), selv om det er
inngått en avtale med underleverandør om rydding. Utleievirksomheten kan følgelig ikke vente
på at kommunen eller innbyggerne melder ifra om små elektriske kjøretøy som er til hinder.
Når områder avgrenses digitalt eller fysisk sperres av i forbindelse med arrangementer o.l.,
viser erfaringer fra andre kommuner at det gjerne oppstår utfordringer knyttet til at kjøretøy
hoper seg opp i ytterkant av disse arealene og hindrer den generelle fremkommeligheten.
Ryddeplikten etter denne bestemmelsen innebære at utleievirksomhetene må sikre at slik
opphopning ikke skjer.
Det kreves videre at utleievirksomhetene besørger opprydning av kjøretøyer som er veltet eller
havner på steder som forsøpler lokalmiljøet, herunder i havet og elver.
Utleievirksomhetene vil være forpliktet til å innhente relevant informasjon vedrørende tidspunkt
for planlagte kommunale drifts- og vedlikeholdsoppgaver, herunder bortkjøring av snø,
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vårrengjøring, veiarbeid mv. Slik informasjon kan for eksempel fremskaffes via kommunens
hjemmeside.
Utgangspunktet er at utleier plikter å rydde fortløpende, men det er hensiktsmessig at
kommunen eller andre kan ta kontakt med utleier angående behov for rydding av kjøretøy.
Følgende frister ser kommunen for seg vil gjelde fra det tidspunkt kommunen tar kontakt til
kjøretøy skal være ryddet:
 2 timer (man-lør 07:00-20:00 og helligdager inkl. søndag 10:00-20:00)
 4 timer (man-lør 20:00-07:00 og helligdager inkl. søndag 20:00-10:00)
Flere detaljer kan komme i kunngjøring av tillatelsesordningen.
4.8

§ 7 Gebyr

§ 7 Gebyr
Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon
og tilrettelegging for, samt til tilsyn og kontroll med utleievirksomhet regulert i lov 18.juni 2021 nr. 139
om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften og den enkelte tillatelse, i
samsvar med selvkostprinsippet.
Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og fordeles
forholdsmessig etter antallet kjøretøy på alle som får tillatelse.
Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret vil
ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller avslutter sin
virksomhet i løpet av tillatelsesperioden.
Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske
kjøretøy, inngår ikke i beregningen av dette gebyret.

Utleieloven § 5 gir kommunen hjemmel til å gi bestemmelser om gebyr for å dekke kommunens
utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll
med varsomhet som driver utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.
Gebyret skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyret vil blant annet omfatte kommunens utgifter
til administrasjon og forvaltning av tillatelsesordningen, oppmerking og vedlikehold av
parkeringsarealer, digitale reguleringsverktøy, tilsyn og kontroll mv. Kommunens totale
kostnader, som vil bli oppgitt i kunngjøringen, foreslås fordelt forholdsmessig mellom utleierne
som får tillatelse, basert på antall kjøretøy hver utleier får tillatelse til å plassere i
antallsbegrensingssone etter forskriftsforslaget §§ 3 og 5. Nærmere detaljer om størrelsen på
gebyret og beregningsgrunnlaget (kommunens utgifter) vil bli gitt i kunngjøring.
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Eventuell reduksjon i antall kjøretøy eller avslutning av virksomheten innenfor
tillatelsesperioden medfører ikke reduksjon i gebyret.
Ved avslutning av tilbyders virksomhet i kommunen etter forskriftsforslaget §§ 9 eller 10,
refunderes ikke innbetalt gebyr, jf. forskriftsforslaget § 7 tredje ledd.
Eventuelle utgifter i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy med
hjemmel i utleieloven § 6 inngår ikke i beregningen av gebyret etter forskriftsforslaget § 7. Det
samme gjelder eventuelle reaksjoner med hjemmel i vegtrafikkloven og forskrifter til denne.
Slike utgifter skal betales av utleier, som eier av kjøretøyet, som taues inn uten hensyn til
selvkostgebyret.
4.9

§ 8 Fjerning og forvaring

§ 8 Fjerning og forvaring
Bodø kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling, etter
lov 18.juni 2021 nr.139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 6.

Forskriftsfrolsaget § 8 presiserer at kommunen kan fjerne og ta i forvaring små elektriske
kjøretøy, samt kreve betaling for utgiftene kommunen har hatt i den forbindelse fra den aktuelle
utleievirksomheten, med hjemmel i utleieloven § 6. Fjerning av kjøretøy vurderes å være en
effektiv måte å håndheve eventuelle overtredelser på.
Utleieloven § 6 oppstiller to situasjoner hvor kommune kan benytte bestemmelsen til hjemmel
for å fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy. For det første oppstiller bestemmelsen
hjemmel for fjerning i de tilfeller hvor parkering skjer som ledd i lovlig virksomhet etter
utleieloven §§ 3 eller 4. I slike tilfeller oppstilles det som vilkår at fjerningen er nødvendig. Hva
som er nødvendig må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.
For det andre hjemler utleieloven § 6 fjerning av små elektriske kjøretøy som plasseres ut av
utleievirksomhet som ikke har tillatelse til det av kommunen. I slike tilfeller oppstilles det ikke
krav om at kommunen må vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendigheten å
fjerne kjøretøyet.
Det følger videre at utleieloven § 6 at fjerning og forvaring skjer for utleiers regning og risiko,
samt at tilbakelevering av fjernet kjøretøy skjer når utleier har betalt utgiftene kommunen har
hatt. Loven viser her til bestemmelsene for fjerning og forvaring etter vegtrafikkloven § 37 og
praksis etter denne bestemmelsen vil være retningsgivende.
I tillegg til bestemmelsene i forskriftsforslaget, vil Bodø kommune kunne benytte seg av
vegtrafikkloven § 37 som hjemmel til fjerning og forvaring.
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4.10 § 9 Avslutning av utleievirksomhet
§ 9 Avslutning av utleievirksomhet
Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen.
Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal
fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest innen én uke etter at
virksomheten har opphørt.

Forskriftsforslaget § 9 fastsetter at dersom en utleievirksomhet avslutter utleievirksomheten i
tillatelsesperioden, mister virksomheten tillatelsen sin.
Bortfall av tillatelse etter forskriftsforslaget § 9 vil gjelde i de tilfeller at utleievirksomheten ikke
lengre benytter seg av tillatelsen. Årsaken til dette kan være flere, herunder at utleier velger å
legge ned sin utleievirksomhet i kommunen, virksomheten fusjonerer med en annen
virksomhet, virksomheten går konkurs, tillatelsen er utløpt eller virksomheten mister tillatelsen
sin etter forskriftsforslaget § 10, jf. utleieloven § 4 tredje ledd andre setning.
Dersom en utleievirksomhet avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, følger det av
forskriftsforslaget § 9 at skal fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest,
og senest innen én uke etter at virksomheten har opphørt. Dersom dette ikke blir gjort, vil
kommune kunne fjerne kjøretøyene for utleievirksomhetens regning og risiko med hjemmel i
forskriftsforslaget § 8.
4.11 § 10 Mislighold
§ 10 Mislighold
Tillatelse kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021 nr.
139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften eller vilkår i tillatelse
etter denne forskriften.

Forskriftsforslaget § 10 samsvarer med utleieloven § 4 tredje ledd andre setning, som
stadfester at kommunen kan trekke tilbake tillatelsen ved gjentatte eller grove overtredelser av
kommunens forskrift eller vilkår stilt i tillatelsen.
Det vurdere at en bestemmelse som gir kommunen hjemmel til å trekke tilbake tillatelser etter
forskriften er avgjørende for at tillatelsesordningen skal fungere etter sitt formål og hensikt.
Dersom kommunen for eksempel avdekker at en utleievirksomhet gjentatte ganger ikke
overholder forskriftsforslaget § 6 bokstav j, som oppstiller en ryddeplikt for utleievirksomheten,
vil dette kunne bli ansett som en grov overtredelse som kan medføre at tillatelsen trekkes
tilbake av kommunen.
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For det tilfellet at en tillatelse vil bli vurdert trukket tilbake, vil Bodø kommune følge
saksbehandlingsreglene som følger av forvaltningsloven hva angår enkeltvedtak, herunder krav
om forhåndsvarsling, jf. forvaltningsloven § 16. Utleievirksomheten vil følgelig bli varslet om at
kommunen vurderer å trekke tilbake tillatelsen og bli gitt anledning til å uttale seg før det
eventuelt fattes enkeltvedtak om tilbaketrekking av tillatelse.
4.12 § 11 Klage
§ 11 Klage
Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI.

Enkeltvedtak som fattes i medhold av forskriften kan påklages av en part eller annen med
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Behandling av klage på enkeltvedtak fattet
med hjemmel i forskriften vil skje etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI. Det
foreslås følgelig at det fremgår eksplisitt av forskriften at de alminnelige klagereglene i
forvaltningsloven kapittel VI gjelder for enkeltvedtak fattet i medhold av forskriften.
Kommunens klagenemnd vil være klageinstans for klager på enkeltvedtak fattet i medhold av
forskriften, jf. delegeringsreglementet til Bodø kommune.
4.13 § 12 Ikrafttredelse
§ 12 Ikrafttredelse
Forskrift trer i kraft dd.mm.åååå.
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5 Forskriftsforslaget
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø
kommune
Hjemmel: Fastsatt av bystyret i Bodø dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 139 om
utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn §§ 3, 4 og 5.
§ 1 Formål
Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i
Bodø kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning,
klimavennlige løsninger, et godt miljø og lokalmiljø.
§ 2 Definisjoner
I forskriften menes med:
a. offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er
eier av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg.
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy.
d. plassering: utplassering, flytting, omplassering, rydding o.l. som utleier, eller
representanter som opptrer på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske
kjøretøy.
e. flåte: det samlede antall og type av små elektriske kjøretøy tilbyder gjør tilgjengelig for
utleie.
f. digital sone: et geografisk område som er definert og avgrenset med hjelp
programvare, også omtalt som «geofence».
g. sesong: perioden fra og med 1. april til og med 30. november.
§ 3 Krav om tillatelse
Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune kan kun skje med
tillatelse fra Bodø kommune.
Bodø kommune gir inntil to tillatelser. Tillatelsene har en varighet på to sesonger,
dersom ikke annet fremgår av kunngjøring og tillatelse.
I Bodø kommune gjelder det en antallsbegrensning på maksimalt 500 små elektriske
kjøretøy innenfor digitalt avgrenset sone fastsatt av kommunen. Antall kjøretøy fordeles likt på
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søkerne som får tillatelse til å drive utleie, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall
kjøretøy det er søkt om, se forskriften § 5 første ledd bokstav c.
§ 4 Kunngjøring av tillatelse
Kommunen kunngjør som hovedregel tillatelser annenhver sesong.
I kunngjøring fastsettes blant annet søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal
sendes, hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist.
Kunngjøring kan gi nærmere regler om saksbehandlingen.
Kunngjøring skjer som hovedregel senest fire uker før søknadsfristens utløp.
Ved bortfall av tillatelse etter denne forskrift §§ 9 eller 10 skal Bodø kommune vurdere
om det er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen.
§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier
En søknad om tillatelse skal minimum inneholde:
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og
kontaktperson.
b. bekreftelse på at søker er registrert i Enhetsregisteret.
c. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til.
d. dokumentasjon på at utleier oppfyller vilkår i denne forskrift § 6.
Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på
grunnlag av
a. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige
rom, herunder
1. hvordan søker sikrer at fører ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for
fremkommeligheten, og
2. hvordan søker skal organisere plassering av kjøretøy, jf. denne forskrift § 6
bokstav j.
b. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom,
herunder
1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel,
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner og
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet.
c. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger,
et godt miljø og lokalmiljø, herunder
1. søkerens beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av bil,
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2. søkerens beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en forlengelse av
kollektivtransport,
3. søkerens løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske
kjøretøy,
4. levetiden på kjøretøy i flåten, og
5. rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og komponenter.
Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene i denne bestemmelsen første og andre ledd,
oppstille ytterligere kriterier og oppstille dokumentasjonskrav ved kunngjøring av
tillatelsesordningen.
Virksomheter som søker om tillatelse etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller
tilhøre samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3.
§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse
a. i tillatelsesperioden kan Bodø kommune fastsette midlertidige og permanente digitale
soner som utleier plikter å iverksette overfor brukere av kjøretøyene. Sonene kan
gjelde for hele eller deler av døgnet og/eller bestemte dager eller ukedager, og kan
medføre
1. forbud eller annen regulering av plassering og parkering,
2. bruksforbud,
3. hastighetsbegrensninger og
4. antallsbegrensingssone.
Bodø kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner, og samtidig gi utleier
de nødvendige data. Fristen for iverksettelse vil fremgå av varslet og skal være minst
én uke.
utleier
plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som til enhver tid
b.
er gjeldende i kommunen.
c. utleier plikter å sikre at maksimalt antall små elektriske kjøretøy i digital sone er oppfylt
hvert døgn
d. utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen på
en egnet måte.
e. utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om og iverksetting av digitale
soner, samt for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 6
bokstav c. Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken
teknologi utleier plikter å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjon av
denne.
f. utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom 23.00 - 05:00.
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g. utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med
lyd skal være avslått i tidsrommet mellom 20.00-07.00 natt til hverdager og mellom
20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
h. utleier plikter å følge det til enhver tid gjeldene lovverk
i. alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon
til utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet.
j. utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy
1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten,
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i sjø og elver, eller på annen måte
forsøpler lokalmiljøet,
3. når Bodø kommune eller annen myndighet krever at små elektriske kjøretøy må
fjernes, herunder ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid, vannlekkasje,
arrangementer mv.
4. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor
digitalt avgrenset soner.
Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning.
§ 7 Gebyr
Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med
administrasjon og tilrettelegging for, samt til tilsyn og kontroll med utleievirksomhet regulert i lov
18.juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften
og den enkelte tillatelse, i samsvar med selvkostprinsippet.
Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og fordeles
forholdsmessig etter antallet kjøretøy på alle som får tillatelse.
Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret
vil ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller
avslutter sin virksomhet i løpet av tillatelsesperioden.
Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske
kjøretøy, inngår ikke i beregningen av dette gebyret.
§ 8 Fjerning og forvaring
Bodø kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling,
etter lov 18.juni 2021 nr.139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 6.
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§ 9 Avslutning av utleievirksomhet
Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen.
Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal
fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest innen én uke etter
at virksomheten har opphørt.
§ 10 Mislighold
Tillatelse kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021
nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften eller vilkår i
tillatelse etter denne forskriften.
§ 11 Klage
Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI.
§ 12 Ikrafttredelse
Forskrift trer i kraft dd.mm.åååå.
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