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

Kontaktperson: Camilla Marie Seterholen

E-post: camilla@seterholen.no

Høringssvar: Aldersgrense for barn burde vært forskjellig i by og bygd. For det er annerledes når 
ett barn kjører på gang- og sykkelvei til og fra skole. Enn midt i Oslo. Hvor det er mye farligere. 
Jeg hadde aldri latt mitt barn på 11 år kjøre på sin el-sparkesykkel i Oslo. Hun vil ikke få lov 
neste år når hun blir 12 år heller. Har også en selv også. Men velger heller ikke det selv siden jeg 
syntes det er uoversiktlig. Jeg syntes i forhold til fart at det er mer trygt at hun bruker el-
sparkesykkelen enn sykkelen i bakker her vi bor siden den bremser ned farten selv. Mens 
sykkelen hennes kan komme opp i en mye farligere fart ned bakken. Men det syntes ikke 
regjeringen er noe farlig for barn i trafikken. Noe jeg undrer meg over. Jeg syntes det er trist når 
sparkesykkelen nå må bli stående i 1 år. Hvem skal ta kostnadene på at batteriet blir ødelagt for at 
den ikke er i bruk det året? Hun hadde lov å bruke den når hun var 10 år. Men ikke nå når hun er 
11 år. Men kan på nytt bruke den når hun blir 12 år. Her burde man gjort en mellom løsning. At 
dem som er født i 2011. Som var 10 år når dem kjøpte sparkesykkelen kan fortsatt bruke den. 
Men at videre så gjelder 12 år for ny kjøp. Hvordan skal man håndheve dette. Barn går ikke med 
legitimasjon. Når røykeloven trådte i kraft fra 16 til 18 år gjorde man akkurat det samme. Dem 
som hadde kjøpt røyk fra dem var 16 til 17 år. Kunne plutselig ikke kjøpe fra 17 til 18 år. Noen 
ganger tenker ikke politikere over hvilke konsekvenser ett vedtak gjør for barn -og unge. Røyke 
loven var en positiv lov for helse. Det er positivt at man tenker sikkerhet rundt sparkesykler. Men 
de fleste ulykker har hendt på kveld og med voksne. Men konsekvense skal gå utover barna. 
Dette mener jeg er galt. Lær heller barna reglene. Å ha en grense på 10 år.


