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Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
Bakgrunn 
 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sendt ut høring om nye 
regler for små elektriske kjøretøy. Som et resultat av forrige høring og endringsforslag i 
2021/22, gjelder følgende nye regler for små elektriske kjøretøy fra våren 2022: 
 
• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små 

elektriske kjøretøy.  
• Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».  
• Aldersgrense på minst 12 år. 
• Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.   

Det nye høringen omfatter følgende endringsforslag: 
 
• Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 

høyere aldersgrense som en følge av dette.  
• Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven  
• Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 

moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til 
grunn.  

• Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn 

Vurderinger 
 
Innlandet fylkeskommune har allerede sendt svarbrev på det nye høringsforslaget. Etter 
informasjonsmøte med Statens vegvesen tidligere i mars, ønsker vi imidlertid å bidra med 
flere vurderinger. 
 
Innlandet fylkeskommune mener fortsatt at små elektriske kjøretøy et viktig tilskudd til 
bærekraftig mobilitet. Vi ser samtidig at det er behov for å sikre at utviklingen skjer i tråd med 
nullvisjonen for ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Flere utleieaktører har nå 
etablert seg i byer og tettsteder i Innlandet. Vi har drøftet erfaringer og utfordringer med små 
elektriske kjøretøy i Sykkelbynettverket i Innlandet. Generelt er inntrykket at utfordringene er 
begrenset så langt.  
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Endringsforslag, vurderinger og merknader 
   

 Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 
høyere aldersgrense som en følge av dette.  

I høringen i 2020/21 var Innlandet fylkeskommune negative til et slikt forbud. Nå foreslås 
endringen på nytt. Vi er enig i at det kan være uheldig å blande gående, sykkeltrafikk og små 
elektriske kjøretøy, spesielt i områder med høy gang- og sykkeltrafikk. Fortau utgjør 
imidlertid en relativt stor del av den samlede infrastrukturen for myke trafikanter i Innlandet. 
Videre har trafikantene begrenset oversikt over forskjeller i ulike gang- og sykkelanlegg. Vi 
mener at et forbud mot bruk på fortau betyr blanding av myke trafikanter og motorisert trafikk 
i veger og gater som har stor trafikk.  
 
I de største kommunene arbeides det målrettet med løsninger som muliggjør separering av 
gående og syklende. I øvrige deler av fylket vil fortau vil være en vesentlig del av tilbudet for 
gående og syklende også i fremtiden. Vi vurderer derfor at et generelt forbud mot bruk av 
sparkesykkel på fortau er krevende med hensyn til målsettinger på klima og mobilitet, og for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten.  
 
• Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven  

Ut fra hensyn til tredjepart er det viktig med klare forhold i forbindelse med uhell som påfører 
denne skade. Ved at små elektriske kjøretøy blir omfattet av bilansvarsloven mener vi at 
dette vil bli ivaretatt. Spesielt vil dette være hensiktsmessig for de kjøretøyene som er utleide 
og at da eier av disse blir ansvarlig for å sørge for at kjøretøyene er forsikret 

 
• Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 

moped.  

Vi støtter forslaget 
 
• Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn 

Vi har ingen merknader til endringsforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hanne Finstad  
sjeksjonssjef  
  
 Stig Floberghagen 
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