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

Kontaktperson: Benjamin E Stiansen

E-post: benjamin.stiansen@outlook.com

Høringssvar: Jeg mener at det ikke burde være aldersgrense. At det skal være om under 18 
foreldres ansvar for om barnet burde få bruke sparkesykkel. Skadetallene er nesten bare allerede 
ulovlige sparkesykler, eller leiesparkesykler. Vi med lovlige privarsparker prøver å kjøre 
forsvarlig. Mens de med leiesparker kjører verken med hjem eller annen beskyttelse, og 
uforsiktig og uforsvarlig kjøring. Det burde heller strammes inn med straff for ulovlig og 
uforsvarlig kjøring, så mindre vil kjøpe ulovlig mtp konsekvenser og kjøre med forsvarlig med 
leiespark. Evt stramme inn for leiesparker og heller friere med personspark, fordi jeg her på 14 år 
uten noe annen måte å kjøre motorisert så er jeg avhengig av min sparkesykkel. Jeg kjører ca 20-
30km nærme hver dag og sykkel er vanskelig for meg pga astma. Jeg mener også at el-
sparkesykler burde ikke få strengere krav enn el-sykler. Nettopp fordi elsykler også har en motor 
som går faktisk enda kjappere enn elsparkene. Elsykkel har heller ikke sett i nærheten av så 
mange skadetall, nettopp fordi de har ikke samme marked av utleie, så folk som bruker elsykler 
kjører forsvarlig som de med privat elspark. Og at hvis vi bare kan kjøre på veien, så er det en 
kjempesinke og fare for oss i 22kmt mens biler kan kjøre i oppmot 70kmt. Det er en alvorlig fare 
for oss myke trafikanter. For å oppsummere så ønsker jeg at elsparker skal få strengere krav for 
leiesparkesykler, og strengere straff for ulovlige sparker. Og at oss under 16 i ungdomsalderen 
bør få komme oss til steder ved bruk av private elspark. Uten å må komme med masse penger til 
en elsykkel.


