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

Kontaktperson: Lars Røsjordet

E-post: l.rosjordet@gmail.com

Høringssvar: Hei. Jeg er en mann på 47 år som begynte med skateboard da det var ulovlig i 
Norge på 80 tallet. I voksen alder så har jeg stått mye på longboard. Så kjøpte jeg elektrisk 
skateboard for 2.5 år siden. Og med det så har jeg full kontroll da det også har brems i motsetning 
til vanlig longboard og skateboard. Elektrisk skateboard er et fantastisk transportmiddel til og fra 
jobb, og er en fantastisk hobby i ett inkluderende miljø. Nå må man ikke gå tilbake til 80 tallet og 
forby bruken. Det bør evt være to klasser. En for en angitt max hastighet. Og en for lovlig høyere 
hastighet hvor det evt kreves et kurs. Som det gjøres med å fly drone. Med kurs via f.eks 
vegvesenet så kan det gi rett til forsikring osv. Man må skille på de som vil gi det til uerfarne 
barn og seriøse folk som har dette som hobby. Det er en fantastisk sport og med all sport, og også 
kmsyllibg kjøretøy så skjer det ulykker. Det gjør det også med vintersport. Man kan ikke forby 
alt, men legge til rett og da dele det opp i klasser, som der for eksempler gjøres med motorsykkel 
hk og alder der. Man får elektriske skateboard fra kr 3000 til kr 50.000,-. Og det er også med på å 
skille på hvem som bruker. En lav hastighet for bruk uten «kjørebevis» og en høyere hastighet til 
de som tar bevis, som da plikter til forsikring osv. og også da mulighet til straff ved ikke 
overholdt fartsgrense, fyllekjøring, uansvarlig osv. grov overtredelse fengselsstraff. Mvh Lars 
Røsjordet


