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Høringssvar på forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
 
Hovedutvalg for tekniske tjenester har behandlet saken i møte 08.03.2022 sak 45/22 
 
Møtebehandling 

Kari Palm (MDG) fremmet følgende endringsforslag:  
 
«Punkt 1. endres til:                                                                               
Drammen kommune støtter forslaget om forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på fortau. 
Kommunen vurderer at manglende forbud vil gi stor sikkerhetsrisiko for fotgjengere i alle aldre som 
må dele arealet med elektriske kjøretøy.» 
 
 
Votering 

Nytt punkt 1 fremmet av Kari Palm (MDG) fikk 1 (MDG) stemme og falt. 
 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble vedtatt med 12 (4 AP, 1 SP, 1 Rødt, 1 SV, 2 FRP og 3 H) stemmer. 
 
Hovedutvalget stiller seg enstemmig bak rådmannens forslag til punktene 2-8. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for tekniske tjenester  

1.   Drammen kommune støtter ikke forslaget om forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på 
fortau. Kommunen vurderer at et slikt forbud vil gi for stor sikkerhetsrisiko for de som benytter liten 
elektrisk motorvogn fordi forbudet ville tvunget dem til å dele areal med bilene.  
2.   Drammen kommune mener det bør være tillatt å kjøre liten elektrisk motorvogn i områder skiltet 
som gågate. Det vil oppleves som ulogisk om det er lov å benytte sykkel, inkludert elsykkel, i gågater, 
men ikke små elektriske motorvogner som elsparkesykkel, air wheel og hoverboard. Det finnes 
allerede muligheter for å skilte soner med forbud for små elektriske kjøretøy, og denne skiltingen kan 
brukes dersom man ønsker å forby kjøretøygruppen i bestemte gågater. 
3.   Drammen kommune støtter at det innføres et eget vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk 
motorvogn som kan brukes til å merke parkeringsplasser for denne kjøretøygruppen. Kommunen har 
gode erfaringer med bruk av dette symbolet i en pilot i 2021-sesongen. 

du e» DRAMMEN 
KOMMUNE 
- et godt sted å leve 

Saksprotokoll 

Arkivsak-dok. 

Saksbehandler 
22/04912 
Gert Myhren 

Behandlet av Møtedato Saknr 

l Hovedutvalg for tekniske tjenester 08.03.2022 45/22 

Høringssvar på forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 

Hovedutvalg for tekniske tjenester har behandlet saken i mote 08.03.2022 sak 45/22 

Mtebehandl ing  

Kari Palm (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

«Punkt l. endres ti l: 

Drammen kommune støtter forslaget om forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på fortau. 
Kommunen vurderer at manglende forbud vil gi stor sikkerhetsrisiko for fotgjengere i alle aldre som 
må dele arealet med elektriske k j r e t y . »  

Votering 

Nytt punkt l fremmet av Kari Palm (MDG) fikk 1 (MDG) stemme og falt. 

Rådmannens forslag t i l  punkt l ble vedtatt med 12 (4  AP, l SP, l Rødt, l SV, 2 FRP og 3 H) stemmer. 

Hovedutvalget stiller seg enstemmig bak rådmannens forslag t i l  punktene 2-8. 

Vedtak i Hovedutvalg for tekniske tjenester 

l. Drammen kommune støtter ikke forslaget om forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på 
fortau. Kommunen vurderer at et slikt forbud vil gi for stor sikkerhetsrisiko for de som benytter liten 
elektrisk motorvogn fordi forbudet ville tvunget dem ti l  å dele areal med bilene. 

2. Drammen kommune mener det bør være tillatt å kjøre liten elektrisk motorvogn i områder skiltet 
som gågate. Det vil oppleves som ulogisk om det er lov å benytte sykkel, inkludert elsykkel, i gågater, 

men ikke små elektriske motorvogner som el sparkesykkel, air wheel og hoverboard. Det finnes 
allerede muligheter for å skilte soner med forbud for små elektriske kjøretøy, og denne skiltingen kan 
brukes dersom man ønsker å forby kjøretøygruppen i bestemte gågater. 

3. Drammen kommune støtter at det innføres et eget vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk 
motorvogn som kan brukes t i l  å merke parkeringsplasser for denne kjøretøygruppen. Kommunen har 
gode erfaringer med bruk av dette symbolet i en pilot i 2021-sesongen. 
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4.   Drammen kommune deler Samferdselsdepartementets vurdering av at det er nødvendig at liten 
elektrisk motorvogn omfattes av forsikringsselskapenes kollektive dekningsansvar. Videre vurderer 
kommunen at det er rimelig at liten elektrisk motorvogn, som kan forårsake betydelige skader ved en 
ulykke, også bør omfattes av krav om individuell forsikring. Dette gir også et ønsket incentiv til at 
eieren skal redusere risikoatferd, noe som er ønskelig for samfunnet. 
5.   Drammen kommune mener at kravet om individuell forsikringsplikt bør gjelde både for privateid 
liten elektrisk motorvogn og liten elektrisk motorvogn som leies ut. Dette begrunnes med to forhold: 

a. Incentivet til risikoreduserende atferd som et forsikringskrav medfører, bør gjelde for 
begge grupper små elektriske motorvogner.  

b. Dersom kravet om individuell forsikring kun gjøres gjeldende for liten elektrisk 
motorvogn som leies ut, kan det bidra til å favorisere privateide små elektriske 
motorvogner. Det kan gjøre en ønsket utvikling i retning av delingsordninger mer 
krevende. Et annet poeng er at kommunene har mulighet til å sette krav til utleie-
kjøretøy, men ikke til privateide kjøretøy. Videre er muligheten for å integrere små 
elektriske motorvogner i et helhetlig mobilitetstilbud mye større for delte utleie-kjøretøy 
enn for private. 

6.  Drammen kommune mener at tidspunktet for innføring av forsikringsplikt må settes slik at at både 
eiere av private små elektriske motorvogner og eiere av små elektriske motorvogner som leies ut får 
rimelig tid til å tilpasse seg de nye kravene. Kravet bør innføres samtidig for alle små elektriske 
motorvogner.  
7.  Drammen kommune støtter forslaget om formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket 
kjøring med liten elektrisk motorvogn, tilsvarende som for moped. 
8.  Drammen kommune støtter at virkeområdet for Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på 
offentlig grunn tydeliggjøres gjennom forskrift, slik at virkeområdet er presist avklart også med  
regelendringene som nå kommer. 
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