
Fra:                                    "outlook_4E6DB03F859C42A4@outlook.com" <ingersbirthdaybike@gmail.com>
Sendt:                                torsdag 17. mars 2022 09:01:11
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                SV: Takk for din e-post / tillegg/ referansenummer 21/194155

Hei!
 
Jeg ser at jeg overså et veldig viktig punkt i forslaget da jeg skrev mitt høringsinnspill. Det gjelder 
tillatelse til å kjøre på fortau for ungdom 12-16 år. Dette vil være en katastrofe som vil få hele endringen 
til å rakne. 
 
Personer over 16 år som kjører ulovlig på fortau vil etter omstendighetene kunne risikere sanksjoner… 
 
Hvordan har man tenkt å håndheve dette? Det er ikke mulig å fastslå en persons alder ved å bare 
observere vedkommende, ikke engang om de står stille rett foran en. Og selv om man får mistanke om 
overskridelse av aldersregelen, hva kan en privatperson gjøre? Stoppe nevnte person i full fart på tungt 
og hardt kjøretøy, mens man er opptatt av å redde seg selv? Hvis man får stoppet vedkommende, kan 
man be om legitimasjon? Hva hvis vedkommende ikke kan eller vil presentere gyldig bevis for å være 
under 16 år? Skal de måtte ha dette på seg? Hva hvis de ikke har det med seg? Hvis de har det med seg, 
og fremviser det, hvordan skal en privatperson kunne vite om det er ekte? Hele scenariet er absurd - 
privatpersoner har hverken mulighet eller myndighet til å gjøre noe – eller er det blitt endringer her? Og 
politiet - de har vel andre ting å prioritere?
Hvordan skal dette i det hele tatt kunne fungere? 
 
Med vennlig hilsen
Inger Falch-Jacobsen
Schæffers gate 11D
0558 Oslo
 
Sendt fra E-post for Windows
 

Fra: Firmapost
Sendt: onsdag 16. mars 2022 kl. 16:00
Til: Inger Falch-Jacobsen
Emne: Takk for din e-post / Thank you for your inquiry
 
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet 
hverdager fra klokken 08:00 til 15:30.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no 
For bestilling av skilt: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/skilt/bestill-skilt/ 

  
Statens vegvesen 
www.vegvesen.no 
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