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Vedlegg 3 – Mal Søkers besvarelse 
[Tekst i hakeparentes er veiledningstekst og kan slettes av søker] 

 

Minimumskrav 
 

Kontaktinformasjon 

[Alle felt skal fylles ut] 

Søkers kontaktinformasjon  

Søkers firmanavn  

Søkers adresse  

Organisasjonsnummer  

E-postadresse  

Telefonnummer  

Kontaktperson  

Selskapets e-postadresse  

 

Kontaktinformasjon drift 

Kontaktperson  

E-postadresse  

Telefonnummer  

 

Kontaktinformasjon for publikum, vil bli publisert på Lillestrøm kommune sine 

hjemmesider 

E-postadresse  

Telefonnummer  

 

Antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til  

[Antall kjøretøy som det gis tillatelse til for utleie er begrenset til maksimalt 1 500 totalt] 

Det søkes herved tillatelses om utplassering av ___________________ små elektriske 

kjøretøy 

Dokumentasjon på oppfyllelse av krav til teknologi 
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[Søker skal legge ved dokumentasjon som bekrefter at det er iverksatt nødvendig teknologi 

for å håndtere geofencesoner for ulike former for parkeringsbegrensninger, ferdselsforbud og 

hastighetsbegrensning. Det skal i tillegg dokumenteres hvordan det skal rapporteres til 

kommunen i henhold til §7 punkt C.]  
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Svar på evalueringskriterier 
[Informasjonen under dette punktet vil danne utgangspunktet for vurderingen kommunen skal 

foreta etter forskriften § 5 annet ledd. Det vil si situasjonen der flere enn tre søkere oppfyller 

kravene i § 5 første ledd. 

 

Kriterium A – Bidrag til forbedret mobilitet  

[Generelle beskrivelser knyttet til forbedret mobilitet] 

 

A1 Hvordan søker bidrar til økt mobilitet for befolkningen i kommunen 

 

Kriterium B – Fremkommelighet i offentlige rom  

[Generelle beskrivelser knyttet til fremkommelighet i offentlige rom] 

 

B1 Hvordan søker sikrer at førere ikke plasserer kjøretøy til hinder for 

fremkommelighet. 

 

B2. Hvordan søker skal organisere fjerning, flytting og rydding av kjøretøyer. 
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Kriterium C – Trygge offentlige rom 

[Generelle beskrivelser knyttet til trygge offentlige rom] 

 

C1. Hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel. 

 

C2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner. 

 

C3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet. 

 

Kriterium D – Klima og miljøvennlig drift 

[Generelle beskrivelser knyttet til klima og miljøvennlig drift] 

 

D1. Levetiden på kjøretøyene. 

 

D2. Rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter. 

 


