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Tidligere leiekjørere og andre interesserte

LEIEKJØRING I LARSOSLIA - NY UTLYSNING
Etter vedtak av Plan og ressursutvalget den 1. november 2019, lyses det ut leiekjøringsløyve
for hyttefeltet i Larsoslia for perioden fram til 15. mai 2021. Ved tidligere utlysning fikk en
ikke på plass leiekjøringsordning i dette området, men på grunn av tettheten av hytter og
nærheten til vei er det et ønske om å tilby leiekjøring her. Det vil være totalt tre leiekjørere i
Beiarn kommune denne perioden: en i Larsoslia, en i Ramskjellområdet, og en ved Larshågnes
i Tollådal.
Leiekjøringsløyve (ervervsløyve) kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:
-

transport mellom bilveg 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 forskriften § 6.

Søknadsskjema finnes på neste side. Søknadsfrist er 24. januar 2020. Søknaden sendes til:
Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906 , 8110 Moldjord.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Thomas Olufsen Skrautvol
fagleder skog, utmark og miljø

Vedlegg:
Kart over det aktuelle leiekjøringsområdet
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Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel til leiekjøring i Larsoslia
Navn:………………………………………………………………….....………… Fødselsår:……….....……….....
Adresse:……………………………………………………………………………………….…………….....……….....
Telefon:……………………………………………………………………………………….…………….....………......
Postnr.:…………………………….....…. Poststed:……………………………………………………………….....
Stedfortreder,
navn og tlf:…………………………………………………………………………………………….....……..……….....
Utfyllende opplysninger:

Søknaden gjelder ervervsmessig kjøring med snøskuter for fastboende – § 5, bokstav a, i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Søknaden gjelder for følgende periode: ……………………………………………

Sted og dato

Søkers underskrift

……………………………………………

……………………………………………
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