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Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy  

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag om:  
 

• Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en 
mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. 

• Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
• Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi 

har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket 
kjøring til grunn. 

• Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til 
motorvogn, samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk 
motorvogn. 

 
Som oppfølging av tidligere høring fra 2020/2021, har regjeringen besluttet følgende 
innstramminger som skal gjelde fra våren 2022: 
 

• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring 
med små elektriske kjøretøy. 

• Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». 
• Aldersgrense på minst 12 år.  
• Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. 

 
De ovennevnte forholdene har tidligere vært hørt, og omfattes ikke av denne høringen. En 
orientering om bakgrunnen for disse endringene, og de aktuelle forskriftsendringene i 
denne sammenheng er likevel omtalt i vedlegg 2 til orientering. 
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Høringsdokumentene følger vedlagt og vil om kort tid bli gjort tilgjengelige på våre 
nettsider. 
 
Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen mandag 28. mars 2022. Svar som kommer inn 
etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. Det påpekes også at det kun er 
høringsinnspill til de faktiske foreslåtte endringene i vedlegg 1 som vil bli vurdert. Det gjøres 
oppmerksom på at høringsinnspillene fortløpende vil gjøres offentlig tilgjengelig på vår 
nettside.  
 
Høringssvar kan enten: 

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 
• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 
• sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  
Veg- og trafikkjuridisk 
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER 

 
Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/194155 dersom høringssvar sendes inn via e-
post eller pr. post. 
 
Vegdirektoratet 
Med hilsen 
 
 
 
Ove Myrvåg 
direktør   Marit Brandtsegg 
    
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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