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Mal for «Vedlegg 3 – Søkers beskrivelse av utvelgelseskriteriene» 

 

[Tekst i hakeparentes er veiledningstekst og kan slettes av søker.] 

 

[Informasjonen i dette dokumentet vil danne utgangspunktet for vurderingen 

kommunen skal foreta etter forskriften § 5 annet ledd.] 

 

[Det er kun implementert teknologi og operasjonelle tiltak ved søknadstidspunkt som 

skal beskrives. Fremtidige planer vil ikke bli evaluert. Tiltak skal begrunnes og det 

må vises til dokumentasjon som underbygger at tiltaket har hatt ønsket effekt.]  

 

[Søkers dokumentasjon vil bli vurdert og rangert opp mot hovedformål A, B og C.] 

 

[Beskrivelsen skal ikke overstige 10 sider. Illustrasjoner, casebeskrivelser, 

produktblad kan henvise til i nummererte vedlegg. Beskrivelse skal ha følgende 

oppsett:] 

A. Fremkommelige offentlige rom  

 

[Generell beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige 

rom, herunder] 

 

A1.  Hvordan søker sikre at fører av små elektrisk kjøretøy (leietaker) ikke 

plasserer kjøretøy til hinder eller til ulempe for fremkommeligheten. 

 

A2.  Hvordan søker skal organisere utplassering, flytting, omplassering, 

rydding o.l., jf. forskriften § 6 bokstav j.  

B. Trygge offentlige rom 

 

[Generelle beskrivelser knyttet til trygge offentlige rom, herunder:] 

 

B1.  Hvordan søker fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel.  

 

B2.  Hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner.  

 

B3.  Hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet. 

1 C. Klima- og miljøvennlig drift 

 

[Generelle beskrivelser av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige 

løsninger, et godt miljø og lokalmiljø, herunder:]  

 

C1.  Søkers beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av 

bil, herunder flåtesammensetning.  
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[Dersom søker ønsker å bruke flere enn en type små elektrisk kjøretøy, kreves det at 

det angis prosentmessig fordeling av flåtens sammensetning.] 

 

C2.  Søkers beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en 

forlengelse av kollektivtransport.  

 

C3. Søkers løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små 

elektriske kjøretøy.  

 

C4.  Levetiden på kjøretøy i flåten.  

 

C5.  Søkers rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og 

komponenter. 

 

 


