ALVDAL KOMMUNE

TYNSET KOMMUNE

Enhet for landbruk og miljø
Alvdal kommune
2560 Alvdal

KONTRAKT FOR LEIEKJØRING
ETTER NASJONAL FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER
I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG § 5a

Leiekjører:
Snøscooter – reg.nr.:
Reserve:
Snøscooter – reg.nr.:
Avtalen gjelder kontrakstinnehaver og navngitt reserve for perioden:
Kontrakten skal bringes med under transport i henhold til vedtak:
Leiekjører og reservekjører plikter å sette seg inn i gjeldende lovverk (se baksiden av kontrakten) og
utøve transporten etter disse. Uregelmessigheter kan etter vedtak i formannskapet føre til inndragelse
av løyve. Dette vil også bli vurdert ved søknad om fornyelse.
Hvis leiekjører eller reserve ikke har anledning til å utføre transportoppdrag, skal kunden henvises til
annen leiekjører i samme område.
Det skal føres kjørebok fortløpende gjennom sesongen. Kjøreboka skal føres i forkant av et oppdrag,
og bringes med i utfylt stand under transporten. Kjøreboka leveres kommunen etter hver sesong, og
senest 01.06. Manglende innlevering av kjørebok vil kunne føre til tap av retten til å drive leiekjøring.
Etter utløpet av kontraktsperioden vil behovet for antall leiekjørere bli vurdert samlet, og alle må søke
på nytt.
Begge eksemplarer undertegnes, det ene returneres enhet for landbruk og miljø i kommunen.
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Kontrakt for leiekjøring

Forskriftens § 5 gir en dispensasjonsbestemmelse som bare gjelder for bruk av snøscooter.
Dispensasjonsmyndighetene tilligger kommunestyret, men kan delegeres til et annet folkevalgt organ
eller kommunal tjenestemann.
§ 5a

Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring
For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning
skje som leiekjøring:

•
•
•
•
•

•
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Transport mellom bilvei og hytte
Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved
Transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6
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