
Kunngjøring av ordning for utleie av elsparkesykler i Skien, 
Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner 
Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner kunngjør ordningen for utleie av elsparkesykler for 
perioden 1. april 2023 til 31. mars 2024 etter forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på 
offentlig grunn i Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble kommuner. 

Det vil bli tildelt tillatelser til inntil 3 utleiere, og det totale antall kjøretøy som kan leies ut i de 
fire kommunene til sammen er 1200 kjøretøy, ihht forskriftens § 3. Antall kjøretøy det gis 
tillatelse til fordeles mellom utleierne.  

For å få tillatelse, må søkerne oppfylle minimumskravene i §5 i forskriften. Dersom flere enn tre 
søkere oppfyller disse kravene, vil kommunen foreta en utvelgelse på grunnlag av søkers besvarelse 
av kriteriene i vedlegget kalt «Kriterier for rangering av utleiere». 

Søker må forholde seg til kravene som fremgår av forskriften, og de presiseringer som er beskrevet i 
denne kunngjøringen. 

Minimumskrav til søknadene 

En søknad om tillatelse skal som minimum inneholde: 

a) søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og kontaktperson. 

b) bekreftelse på registrering i Enhetsregisteret. 

c) antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 

d) plan for hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter 
forskriften § 7 bokstav a og j. 

e) bekreftelse på at utleier oppfyller krav til geofence og datadeling på tidspunktet tillatelsen vil bli 
gitt. 

f) bekreftelse på at utleiers små elektriske kjøretøy er utstyrt etter de krav som stilles i forskrift om 
krav til liten elektrisk motorvogn, samt automatisk motorbrems ved hastigheter over 20 km/t for 
elsparkesykler. 

g) bekreftelse på at utleiers små elektriske kjøretøy oppfyller nærmere angitte standarder som krav 
til batteritid og miljømessige batterityper. 

h) bekreftelse på at all drift og vedlikehold av små elektriske kjøretøy skjer ved hjelp av utslippsfrie 
kjøretøy. 

i) dokumentasjon på at utleier har ansvarsforsikring for elsparkesyklene og hos hvilket 
forsikringsselskap. 

Utvelgelseskriterier og dokumentasjon 

Søkerne skal beskrive hvordan deres tilbud best mulig ivaretar følgende kriterier: 
 
- Framkommelighet og orden i offentlige rom 
- Trygghet og sikker ferdsel for brukere av offentlige rom 
- Klima- og miljøvennlig drift 



 
Søkers beskrivelse og dokumentasjon vil bli vurdert og rangert opp mot disse kriteriene. Søkeren må 
redegjøre for sine rutiner og virkemidler, og fremlegge dokumentasjon som underbygger effekten av 
de beskrevne tiltakene. Vi ber om at søker benytter henholdsvis A1, A2, B1 osv. som vist i vedlegg 
«Kriterier for rangering av utleiere». 
 
Soneinndeling 
 
Det er ikke definert soner som kjøretøyene skal fordeles i ved denne tillatelsesperioden. 
 
Deling, bruk og oppbevaring av data 

Utleier skal fra det tidspunkt tillatelsen gjelder dele data med kommunen og oppdatere seg 
mot data fra kommunen. Etter forskriftens § 7 skal utleierne dele sanntidsdata og historiske data om 
alle sine kjøretøy med kommunen. Gjeldende datastandard er MDS (Mobility Data Specification). 
MDS versjon 1.0 eller høyere skal benyttes.  
 
Ordningen med utleie av elsparkesykler er ny i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner. Det 
kan komme spesifiserte krav fra kommunene om hvordan deling av data skal skje før og i 
tillatelsesperioden. 
 
Tidspunkt for utleie 

Det er litt ulike vilkår når det gjelder tidspunkt for utleie i de fire kommunene: 

Skien og Siljan: Utleie kan foregå alle dager, hele døgnet. I tidsrommet 00.00-05.00 skal hastigheten 
på elsparkesyklene reduseres til maks 12 km/t. 

Porsgrunn: Utleie skal være stengt i tidsrommet 23.00-05.00 alle dager i hele kommunen. 

Bamble: Utleie skal være stengt i tidsrommet 00.00-05.00 alle dager i hele kommunen. 
 
Gebyr 

Utleierne som får tillatelse, skal betale gebyr for dekning av kommunenes utgifter i forbindelse 
med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomheten, 
jf. forskriftens § 8. 
 
Det skal betales et gebyr på kr 500,- pr kjøretøy for gjeldende tillatelsesperiode. Gebyret fordeles 
forholdsmessig blant utleierne som får tillatelse, etter antall kjøretøy hver utleier utplasserer i 
kommunene. Beløpet forfaller til betaling når tillatelsesperioden starter. 
 
Utgifter kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av elsparkesykler inngår ikke i 
beregningen av gebyret. 
 
 
Slik søker du om tillatelse 

Søknaden med vedlegg skal skrives på norsk og all informasjon fra kommunene vil 
være på norsk. Annen dokumentasjon som vedlegges søknaden, for eksempel sertifiseringer, må 
være skrevet på norsk eller engelsk. 
 
Søknaden skal følge denne strukturen: 



 
Nummerering Dokumentkrav Merknader 
 Søknadsbrev 

 
Se mal for dette. 

Vedlegg 1 Bekreftelse på registrering i 
Enhetsregisteret 

 

Vedlegg 2 Dokumentasjon på oppfyllelse av krav i 
forskriftens § 5 bokstav e, f, g, h og i. 

Se punkt om minimumskrav til 
søknaden. 

Vedlegg 3 Utvelgelseskriterier - søkers beskrivelse 
 

Se punkt om utvelgelseskriterier 
og dokumentasjonskrav. 

Vedlegg 4 Sladdet versjon av søknaden 
 

Det er kun konkurransesensitive 
opplysninger som er omfattet av 
forvaltningsloven § 13 første ledd 
nr. 2 som skal sladdes. Ved 
begjæring om innsyn, skal 
kommunen uavhengig av dette 
vurdere om opplysningene er av 
en slik art at kommunen plikter å 
unnta dem fra offentligheten. 

 
 
Søknad om tillatelse sendes via e-post til postmottak@skien.kommune.no. Merk eposten 
med «22/23154 Søknad om utleie av elsparkesykler». 
 
Søknadsfristen er 15. februar 2023. Søknader som kommer inn etter fristens utløp blir ikke vurdert. 
Søkeren har risikoen for at søknaden leveres i tide.  

Spørsmål knyttet til kunngjøringen må være skriftlig og sendes til postmottak@skien.kommune.no 
og merkes med saksnr. 22/23154.  
 
Behandling av søknadene 

Søknadene vil i utgangspunktet bli vurdert på grunnlag av den dokumentasjonen som 
foreligger ved utløpet av søknadsfristen. 
 
Kommunen vil kunne be søkeren ettersende, supplere, avklare eller utfylle opplysninger og 
dokumentasjon etter en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes 
å inneholde feil, uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler. 
Av hensyn til likebehandling skal en ettersending, supplering, avklaring eller utfylling ikke 
føre til at søknaden forbedres. 

Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner planlegger å tildele tillatelser innen 15. mars 2023. 

Vedtak om tildeling av tillatelser og avslag på søknader er enkeltvedtak som kan påklages 
etter forvaltningsloven § 28. 
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