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Høringsinnspill til «Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy»

Kontaktperson: Adrian Milwertz

E-post: Adieb43@gmail.com

Høringssvar: Jeg foreslår at fartsgrensa til elektrisk sparkesykkel kan heves til 25 - 30 km/t. Ikke 
bare gjørs det vanskeligere å bruke sparkesykkel i 20 km/t, med tanke på fotgjengere og syklister, 
det gjør det også ikke verdt det å bruke elektrisk sparkesykkel fremfor vanlig ordinær sykkel. Jeg 
ønsker også å meddele at etter jeg fikk meg en elektrisk sparkesykkel, har jeg personlig blitt mye 
mer komfortabel, trygg og flink med å bruke vanlige trafikkale lover, som blandt annet vikeplikt. 
Dette er noe jeg har lært ettersom jeg fikk meg sparkesykkel. Jeg kjenner også flere av mine 
venner som kan påstå det samme Jeg forstår grunnen til at politiet og Statens Vegvesen tar ifra 
folk disse sparkesyklene som kjører raskere enn lovlig, men dette synes jeg er i overkant 
unødvendig. Derfor vil jeg Istede foreslå om å få en lengre utsettelse på sertifikatet og en bot i 
tillegg, som gjerne kan bli høyere jo raskere man kjører. Som regel er farten allerede justert på 
disse sparkesykklene, som en funskjon i mobil-apper, eller på motoren på sparkesykkelen. Derfor 
foreslår jeg at det faller på selgers ansvar å kontrollere hver eneste sparkesykkel, med et skjema 
eller pc-program, og som gjerne kontrollert av politiet eller statens vegvesen noen ganger i 
måneden med f.eks overraskelsesbesøk hos utsalgsplass. Jeg har eid flere sparkesykler, og i de 
fleste tilfeller er de såpass vanskelige å justere farten på, at selger likevel blir nødt til å ta seg av 
dette. Det har også vært en håndfull ganger der jeg har vært nesten nødt til å krangle meg til 
lovlig fart, ettersom selger ikke justerer farta til ønsket behov, noe jeg også synes skal bli 
strengere. Det er også i min mening ganske meningsløst at politiet går ofte etter sparkesykler med 
diverse lys på seg, ettersom jeg har hørt at det indikerer at sparkesykkelen er ulovlig, eller for 
kraftig til de Norske veier og lover. I min mening gjør det bare at fartøyet er mer synlig på mørke 
veier, noe som forhindrer ulykker. de fleste av oss som har sparkesykkel har gjerne ikke råd til 
bil, eller har ikke behov for det. Derfor er det viktig at sparkesykler forblir tilgjengelig for alle, og 
de som har det, bruker det vanligvis som et fremkomstmidden istede for en hobby. Noen personer 
har lagets skrekkeksempler om hvor farlig det kan være, men dette vil ikke dermed si at alle som 
har sparkesykkel er like radikal, og slike strenge innstremninger. Jeg håper det ikke skal fortsette 
å være like strengt i fremtiden.


