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

Kontaktperson: Bartosz Jakubowski

E-post: bartosz_jakubowski@outlook.com

Høringssvar: Som en eier av et elektrisk kjøretøy (EK) får man verdifullt innblikk til reglementet 
rundt dem, og hvor langt bak den nylige utviklingen loven vår er. Ut fra min erfaring er EK ofte 
sett på som leketøy, og man kan få inntrykk politikerne ikke nødvendigvis bryr seg om en sunn 
implementasjon av EK i samfunnet ettersom de ikke eier en selv. Jeg har oversikt over hele 
distansen jeg fikk kjørt på kjøretøyet mitt siste to år, og denne ligger på rett under 4000km. 
Denne distansen har vært hovedsaklig vært by-kjøring, har dekket 95% av transportbehovet mitt, 
og spart enormt mye tid og CO2 utslipp, samt gjort det veldig mye enklere å unngå 
kollektivtransport i pandemien. Eneste jeg vil be om i sammenheng med nye lovbestemmelser, er 
en rettferdig system som skiller mellom privat eide og utleide kjøretøy. Forretningsmodellen til 
den fort voksende bransjen av el-sparkesykkel utleie er etter min mening hovedproblemet med 
EK kulturen per dags dato. Som en konkurranse mellom utleieselskapene, blir brukeren gitt 
stadig lettere tilgang til sparkesyklene uansett værforhold og beruselse. Sammen med 
marginalisert ansvarsfølelse for det utleide kjøretøyet, oppfordrer dette til uforsvarlig bruk og 
flere skader, og byene lider konsekvensene. Jeg har hørt meningene til folk i forskjellige 
aldersgrupper angående økt bruk av EK, og ettersom mesteparten av det synlige forbruket er av 
utleid natur, har de fleste en heller sur ettersmak av hvordan situasjonen kan se ut. I motsetning til 
et utleid sparkesykkel, setter privateiere betydelig høyere pris på sine kjøretøy og som 
konsekvens av dette er deres bruk mye aktsomt. Disse eierne kjenner til kjøretøyene sin mye 
bedre og vet hvordan disse håndterer ulike situasjoner, samt er mye mer trygge «bak rattet» og 
kan derfor stoles mer på. Jeg har fulgt med på utviklingen av oppdateringen av lovverket rundt 
EK i flere land, og har sett «band aid solutions» bli implementert, som enten gjør EK ubruktelige 
i praksis pga urimelige restriksjoner, eller rett og slett forbyr bruket av disse i offentlige områder. 
Dette er den framtiden til EK jeg frykter mest. Jeg håper mitt innspill blir til nytte som en 
pekepinne til hva reglene bør bli basert på hva problemet er med dagens situasjon. Mvh, Bartosz 
Jakubowski


