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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune – forslag om nye regler for små 
elektriske kjøretøy 
                                                                                                                                                                 
Fredrikstad kommune viser til høringsbrev av 14.02.2022, om forslag til endringer i reglene 
for små elektriske kjøretøy i alle kommunene, med høringsfrist 28.03.2022. 
 
Forslagene omfatter ytterligere innstramminger knyttet til små elektriske kjøretøy. Dette er 
nødvendig for å ivareta sikkerheten, tryggheten og framkommeligheten til både brukere av 
slike kjøretøy og deres medtrafikanter.  
 
Utover det som er på høring har regjeringen besluttet flere innstramminger som skal gjelde 
fra våren 2022. Kommunen støtter oppunder disse vedtatte innstrammingene, og opplever 
dette positivt for trafikksikkerheten.  
 
Overordnede kommentarer  
Fredrikstad kommune er enig i det virkelighetsbildet, med høye skadetall og økt konfliktnivå 
mellom elsparkesyklister og andre trafikanter, som legges til grunn i høringen fra Statens 
vegvesen. Det sluttbehandles i disse dager en lokal forskrift om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn i Fredrikstad kommune, som skal bidra til å øke trafikksikkerheten, 
tryggheten og framkommeligheten. 
 
De foreslåtte reglene vil også omfatte private el-sparkesykler, som den lokale forskriften ikke 
gjør. Dette er Fredrikstad kommune positive til.  
 
Fredrikstad har per i dag én utleieaktør, Bolt, som har utplassert utleiesparkesykler i 
kommunen. Slike el-sparkesykler kan bidra til økt mikromobilitet, samtidig som dette parallelt 
bidrar til utfordringer med blant annet framkommelighet, sikkerhet og trygghet. Det er positivt  
at nasjonale myndigheter foretar regelendringer som imøtekommer nye utfordringer som 
små elektriske kjøretøy, herunder elsparkesykler, fører med seg, og gir et tydelig signal om 
at sikkerhet for brukere og andre trafikanter kommer først.  
 
Det er fire overordnede forhold med diverse underpunkter som Statens vegvesen ønsker 
kommunens innspill på. Disse forholdene vurderes enkeltvis under.  
 
Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som følge av dette  
Det er et konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere. Høringsinnspillene til den nye 
lokale forskriften om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Fredrikstad 
kommune, ga også uttrykk for dette.  



 
Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille mellom fortau og gang- og sykkelvei, hvilket 
kan gjøre et forbud på kun fortau utfordrende. Det kan bety at det er nødvendig å foreta mer 
skilting, der dette skillet er uklart. For kommunen kan det bety ekstra arbeid.  
 
I sentrumsområdene til kommunen, hvor det gjerne er press på fortauene, er det imidlertid 
tydelig hva som utgjør et fortau. Kommunen er i hovedsak positive til et forbud mot liten 
elektrisk motorvogn på fortau. Det kan øke trygghet og framkommelighet for myke trafikanter 
på fortau, særlig de med nedsatt funksjonsevne, som kan oppleve at særlig elsparkesykler 
tar lite hensyn og kjører i høy hastighet. For øvrig kan det være upraktisk å kjøre på fortau for 
elsparkesyklistene, med høye kantsteiner og svingebevegelser ved krysninger. Dette kan 
føre til ulykker.  
 
Likeledes er det bekymring knyttet til det at brukere av liten elektrisk motorvogn, herunder 
elsparkesyklister, må dele areal med motorisert trafikk. Det kan skape trafikkfarlige 
situasjoner, hvor spesielt elsparkesyklistene er risikoutsatt. Dette kan gå utover den 
generelle trygghetsfølelsen og trafikksikkerheten til brukerne av kjøretøyene. I 
sentrumsområdene er det viktig at man kan flytte elsparkesyklistene, eller andre brukere av 
liten elektrisk motorvogn fra motorisert trafikk til sykkelfelt, der dette er tilgjengelig.  
 
På bakgrunn av overnevnte støtter derfor kommunen et overordnet forbud mot bruk av liten 
elektrisk motorvogn for de under 16 år. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at de under 
16 år kan benytte fortau, mens de over 16 år må dele areal med motorisert trafikk. For det 
første vil det være vanskelig å håndheve denne aldersgrensen da det er sjeldent at de under 
16 år har med seg legitimasjon, samt at det er et spørsmål om kapasitet til å etterfølge dette. 
For det andre kan gjerne yngre personer utgjøre en større fare for myke trafikanter, som 
følge av mangel på trafikkunnskap og høye hastigheter.  
 
En generell aldersgrense på 16 år for bruk av liten elektrisk motorvogn vil, etter kommunens 
vurdering, bidra til å ivareta trafikksikkerhet og trygghet for både brukere og andre myke 
trafikanter. De over 16 har mer inngående kunnskap til trafikksikkerhet og tilhørende regler.  
 
Kommunen stiller spørsmål om hvordan et eventuelt forbud mot kjøring på fortau skal 
håndheves.  
 
Trafikkskilt og vegoppmerking  
Kommunen støtter forslag til endringer i skiltforskriften. Med omklassifiseringen av liten 
elektrisk motorvogn bør skilting og oppmerking tilpasses dette. Uten slik endring kan det 
være vanskelig for brukere av slike kjøretøy å oppfatte skiltingen. 
 
Fredrikstad kommune har en gågate i sentrumsområdet, hvor det kan være hensiktsmessig 
med forbud mot liten elektrisk motorvogn. Det er gående som har fortrinnsrettt, og det bør 
derfor ikke være slik at liten elektrisk motorvogn kommer i høy hastighet forbi. Imidlertid kan 
det vurderes om det bør være hastighetsgrense tilsvarende som for sykkel, ved at kjøringen 
skal skje i «gangfart». Det kan være et mindre inngripende tiltak, som bidrar til å ivareta 
gående. I Fredrikstad kommune har vi for øvrig også en bryggepromenade, som ikke 
klassifiseres som gågate, men som like fullt bør ha tilsvarende regler som gågate.   
 
Elsparkesyklene har skapt utfordringer når det gjelder parkering i byen. I kommunen var det 
flere innspill i forbindelse med høringen av den lokale forskriften om utleie av små elektriske 
kjøretøy, som omhandlet parkering og parkering på faste plasser. Det har blitt vurdert å 
etablere parkeringssoner som tiltak for ryddigere parkeringsforhold. I sentrumsområdet i 
kommunen oppleves det mange henslengte elsparkesykler på ugunstige plasser. Dette 
gjelder utleiesparkesyklene.  
 
Et vegoppmerkingssymbol vil etter kommunens vurdering føre til mer ordnede forhold når det 
kommer til parkering. I tillegg understøtter dette et behov kommunen har i forbindelse med 
den lokale forskriften som skal behandles. For brukerne vil det være tydelig hvor kommunen 



ønsker parkering og således bidra til å redusere opphoping på andre tilfeldige plasser. Det 
kan også benyttes av brukere som eier egen elsparkesykkel, dersom det er ønskelig.  
 
Forholdet til bilansvarsloven, herunder innføring av plikt til å tegne ansvarsforsikring for små 
elektriske kjøretøy  
Kommunen er enig i at brukere av liten elektrisk motorvogn må stå til ansvar dersom 
brukerne forvolder skade på andre. Ulykkesstatistikken fra 2020 og 2021, som viser at 
risikoen for å bli utsatt for ulykke på elektriske sparkesykkel er betydelig, og større enn for 
sykkel, understøtter etter vår vurdering et behov for ansvarsforsikring. Imidlertid er det gjerne 
brukeren selv som påføres skade og ikke andre, men likevel anser vi det som en trygghet at 
små elektriske kjøretøy ansvarsforsikres, gitt det økende konfliktnivået med myke trafikanter. 
Parallelt med dette kan tegning av ansvarsforsikring bidra til bevisstgjøring hos brukerne hva 
gjelder risikoen for skade, både på seg selv og andre.  
 
Kommunen støtter en forsikringsplikt for kjøretøy som brukes av mindreårige. Da kommunen 
har støttet et generelt forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn for de under 16, vil 
forsikringsplikten for mindreårige gjelde fra16-18 år. Det er fornuftig at en ansvarsforsikring 
like fullt gjelder mindreårige så vel som myndige. Det skal ikke være noe distinksjon i alder 
når det gjelder å stå til ansvar for eventuelle skader man påfører. Videre vil 16-18 åringer ha 
forståelse for grunnleggende trafikkregler og hensynsfull bruk, noe som taler for at en 
forsikringsplikt også skal gjelde for dem.   
 
Kommunen har ikke noen klare meninger om innretningen på en forsikringsplikt for kjøretøy 
som anvendes av mindreårige. Det kan være hensiktsmessig med tilsvarende innretning 
som for moped.  
 
Det er tre alternative løsninger for ansvarsforsikring som kommunen bes vurdere. 
Kommunen er enig i at det er et skille mellom privateide og utleide liten elektrisk motorvogn. 
Det er forskjell på forbrukerkjøp og profesjonelt kjøp, og det vil være lettere å få en utleier til 
å forsikre seg. Et spørsmål kommunen har stilt er hvorvidt det vil være holdbart å få alle som 
eier liten elektrisk motorvogn til å forsikre seg, og hvordan dette eventuelt skal kontrolleres. 
Da det er mange private elsparkesykler i omløp vil det være nødvendig med tilbakevirkende 
kraft, noe som skaper utfordringer i forbindelse med kontrollen av at dette faktisk blir fulgt 
opp.  
 
Imidlertid er kommunen opptatt av likebehandling og mener at det ikke bør gjøres et skille 
mellom privateide og utleide liten elektrisk motorvogn. Selv om det er ulikheter i 
bruksmønsteret og ulykkesmønsteret for utleide og private kjøretøy, kan kjøretøyene like fullt 
påføre andre skade. Det vil også med en forsikringsplikt være insentiv til å ferdes mer 
forsiktig med kjøretøyene, samt vil forsikringsplikt bidra til å bevisstgjøre brukerne om 
risikoen for å skade andre, eiendom og seg selv.  
 
Når det gjelder ikrafttredelse av forsikringsplikt er det nødvendig med tilstrekkelig tid for både 
utleiere og de som eier egne kjøretøy til å orientere seg om de nye reglene og få tilstrekkelig 
informasjon. Den foreslåtte datoen 01.01.2023 for ikrafttredelse anses som god nok tid. 
Kommunen ønsker å understreke viktigheten av god informasjon ut til befolkningen.  
 
Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring – forslag om formidlende regler for tap av førerrett ved 
ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn  
Kommunen er enig i innføringen av promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy. 
Erfaringene tilsier at det er forhøyet risiko for ulykker og alvorlige skader om natten. Innføring 
av promillegrense vil være et positivt tiltak for trafikksikkerheten. Kommunen har imidlertid i 
egen lokal forskrift også foreslått et generelt nattforbud fra kl. 01.00-05.00 – med forbehold 
om at dette kan endres i senere tid, når dette vurderes som forsvarlig.  
 
Sanksjonene for ruspåvirket kjøring bør ikke være tilsvarende som for bil. Skadeomfanget 
knyttet til ruspåvirket kjøring i bil vil være mye høyere enn for liten elektrisk motorvogn. 
Kommunen vurderer det også slik at alvorlighetsgraden og terskelen for å kjøre ruspåvirket 



med bil, er høyere enn for liten elektrisk motorvogn. Risikoen for å skade andre er mye 
høyere enn for liten elektrisk motorvogn, hvor det kanskje er høyere risiko for å skade seg 
selv enn andre. Det bør derfor ikke være sanksjoner som fengselsstraff ved ruspåvirket 
kjøring med liten elektrisk motorvogn.  
 
Likeledes er det slik at en promillegrense blir innført, og det bør være sanksjoner. Det har 
blitt vurdert hvorvidt det skal være tilsvarende sanksjoner som for ruspåvirket kjøring med 
moped. Men også her vurderer kommunen det slik at en moped vil forvolde mer skade enn 
liten elektrisk motorvogn, ved å ha potensiale for høyere hastighet, kombinert med høyere 
vekt. Kommunen stiller seg ikke helt avvisende til forslaget om å ha tilsvarende sanksjoner 
som for moped, men mener det bør vurderes mildere sanksjonsformer. Et mulig forslag kan 
være en betydelig bot, som kan være avskrekkende nok til å ikke kjøre ruspåvirket med liten 
elektrisk motorvogn. 
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