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Høringssvar Asker kommune - forslag om nye regler for små 
elektriske kjøretøy 
 
Asker kommune ved Utvalg for samfunnstjenester har den 24.03.22 behandlet 
høringsnotatet «Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy», utsendt 
av Statens Vegvesen, og ønsker å komme med følgende høringsuttalelse:  
 
Asker kommune er positive til at det arbeides videre med å klargjøre og forbedre 
regelverket knyttet til bruk og regulering av små elektriske kjøretøy, herunder 
elektriske sparkesykler. Asker kommune mener at de omtalte endringsforslagene 
berører sentrale problemstillinger rundt bruk og tilrettelegging for bruk av utleide og 
private elsparkesykler.  
 
Asker kommune har gjennom ca. et halvt år hatt et operativt system med utleie av 
elsparkesykler i samarbeid med Ruter og deres leverandør Tier. Tjenesten har en 
aldersgrense på 18 år. Dette har gitt kommunen verdifull erfaring med tilrettelegging 
for dette transportmiddelet. Samtidig har utleien foregått i et mindre bymessig 
trafikkbilde enn der hvor hovedtyngden av utleie skjer i Norge – i de største byene. 
Dette gjør at utfordringene og mulighetene er noe annerledes. Samtidig vet vi at til 
dels utleie og spesielt privat bruk av elsparkesykler etter hvert foregår i stadig større 
deler av landet og at konteksten derfor er distinkt fra storbyene, men heller ikke helt 
unik sett i nasjonal sammenheng. Asker kommunes høringsinnspill tar utgangspunkt 
i den situasjon Asker kommune befinner seg i i dag. Innspillene er strukturert etter 
forslagene slik de er oppsummert i høringsnotatet. 
 
 
Forslag om forbud mot bruk på fortau  
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Asker kommune ser at bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på 
fortau kan oppleves som problematisk. Konflikt mellom brukerne, sikkerhet og 
hensynet til fotgjengere må vektlegges. Dagens trafikkregler ivaretar også dette 
gjennom begrensning i hastighet og forbud mot kjøring ved høy gangtrafikk på 
fortau. 
 
Samtidig anerkjenner Asker kommune at et totalt forbud mot fortauskjøring med 
elsparkesykler vil være vanskelig å gjennomføre i Asker kommune. Dels skyldes 
dette at man på flere strekninger mangler egen sykkelinfrastruktur, dels skyldes det 
at kjøreveien på berørte steder ikke er egnet for elsparkesyklister og dels skyldes det 
at det vil være vanskelig lesbart og lite forståelig for brukerne. Spesielt vil dette være 
vanskelig for mindreårige, men også for de over 16 år vil dette være utfordrende. 
Asker kommune har heller ikke registrert et ulykkesbilde som skulle tilsi at et slikt 
virkemiddel vil være godt nok begrunnet her.  
 
Asker kommune ønsker derfor ikke et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau 
verken for voksne eller barn og unge i alderen 12-16 år, men imøteser en strengere 
håndheving av gjeldende regler mtp. hastighet ved kjøring på fortau, fortrengning av 
fotgjengere ved høy gangtrafikk, promillekjøring, samt nye aldersgrenser for bruk av 
elsparkesykler og hjelm ved slik kjøring. 
 
 
Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven  
Asker kommune ser det som positivt at små elektriske kjøretøy omfattes av 
bilansvarsloven slik at brukere og eventuelt forulykkede er omfattet av en 
forsikringsordning. Kommunen har ikke vurdert nærmere hvorvidt kjøretøyene kun 
bør være omfattet av en kollektiv dekning eller om det bør være individuell 
forsikringsplikt for utleiere og eventuelt private brukere.  
 
 
Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring 
Asker kommune ser det som positivt at det er innført strengere grenser for promille 
ved bruk av små elektriske kjøretøy. Forslaget om at formildende regler tilsvarende 
de gjeldende for moped også skal gjelde for førere av små elektriske kjøretøy, har 
kommunen ikke vurdert nærmere. 
 
 
Endringer i skiltforskriften, samt forslag til nytt veioppmerkingssymbol  
Asker kommune tar til orientering de forslag til endringer i skiltforskriften som følger 
av omklassifiseringen av små elektriske kjøretøy til motorvogn.  
 
Asker kommune er positive til at det innføres et nytt nasjonalt oppmerkingssymbol for 
elsparkesykler som er gjenkjennelig for brukere på tvers av kommunene. Asker 
kommune har allerede gjennomført oppmerking en rekke steder for å sørge for mest 
mulig hensiktsmessig parkering og vil innfase dette nye symbolet dersom det tas inn 
i skiltforskriften.  
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Med vennlig hilsen 
Cato Steinsvåg 
   
45030 - Samferdsel 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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