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Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 

Sammendrag 
Saken omhandler forslag til endring i regelverk for små elektriske kjøretøy. Forslaget om endring 
i regelverket omfatter små elektriske kjøretøy som elsparkesykler, svevebrett og elektriske 
rullebrett, men ikke sykkel med hjelpemotor eller el-rullestol. 

I høringen fra Statens vegvesen foreslås det forbud mot bruk på fortau og mulig høyere 
aldersgrense som følge av dette, forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, 
forslag om formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring og endringer i 
skiltforskriften. Grunnet høringsfristen, som er satt til 28. mars, må saken behandles av 
fylkesrådet. 

Fylkesråden er skeptisk til et totalforbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau og mener 
man heller bør gi kommunene myndighet til å gjøre slik vurderinger, da utfordringene rundt bruk 
av små elektriske kjøretøy er svært varierende rundt i landet.  

Fylkesråden mener det ikke er riktig å pålegge individuell forsikring som følge av at små 
elektriske kjøretøy blir omklassifisert til motorvogn, men forsikringsplikten kun bør gjelde for 
utleie av små elektriske kjøretøy. 

Bakgrunn 
Ved årsskiftet 2020/21 var det høring rundt endring i regelverket for små elektriske kjøretøy. 
Bakgrunnen var høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og 
andre trafikanter. På bakgrunn av høringsinnspillene besluttet regjeringen følgende 
innstramminger 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 buk av hjelm for barn under 15 år. 

Som konsekvens av forslag til omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn», endres også 
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betegnelse fra «små elektriske kjøretøy» til «liten elektrisk motorvogn»  

Innstramningene er i hovedsak i tråd med fylkestingets høringsinnspill (FT-sak 017/2021). Disse 
endringene omfattes ikke av den nye høringen.  

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag om: 

· Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveger, 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, 
samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 

Problemstilling 
Små kjøretøy med elektrisk motor ble første gang lovlig i Norge i 2014. Da elektriske 
sparkesykler ble introdusert på det norske utleiemarkedet i 2019, eksploderte bruken. Det har 
vært gjennomført flere høringer og regelendringer underveis. Men høringene og regelendringene 
har ikke klart i tilstrekkelig grad å ta høyde for hvor populær kjøretøygruppen kom til å bli og 
heller ikke konsekvensene utleiemarkedet for elektriske sparkesykler i byene kom til å få.  

Ulykkesrisikoen knyttet til økt bruk av elektriske sparkesykler har siden starten vært en stor kilde 
til bekymring.  Samferdselsdepartementet tok derfor høsten 2021 initiativ til å vurdere ytterligere 
grep for å sørge for at trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, og dette er bakgrunnen for 
rammene for den nye høringen. 

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

I høringsforslaget beskrives et høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og 
gående. Svært mange elsparkesyklister forholder seg ikke til gjeldende regler om at kjøring på 
fortau skal skje på de gåendes premisser og det er krevende å gjennomføre effektiv håndheving 
og tiltak for adferdsendring. Dette er spesielt problematisk i større byer, hvor den eksplosive 
veksten i bruk av elsparkesykler har gjort at mange gående har opplevd at disse brukerne har 
overtatt gangarealene fullstendig. Det er derfor foreslått et eventuelt forbud mot kjøring med små 
elektriske kjøretøy på slike arealer, slik de aller fleste europeiske land har gjort. 

Dersom et slikt forbud innføres, vil brukerne av elsparkesykler i mange tilfeller måtte benytte 
vegbanen. Dette krever en større trafikkforståelse og en mulig konsekvens kan være at 
aldersgrensen for bruk bør heves fra 12 til eksempelvis 16 år. En slik generell heving av 
aldersgrensen vil kunne oppleves inngripende for mange barn og ungdom i aldersgruppen 12-16 
år. Det er derfor et alternativ å fortsatt tillate barn og unge som er i denne aldersgruppen å bruke 
elsparkesykler på fortau, men med begrensinger på fart. 

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. 
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Etter forrige høringsrunde besluttet Samferdselsdepartementet at små elektriske kjøretøy skulle 
omklassifiseres til motorvogn. Bilansvarsloven har et objektivt ansvar med krav til forsikringsplikt. 
I dag er både elsykler og små elektriske kjøretøy unntatt fra bilansvarsloven, men når små 
elektriske kjøretøy omklassifiseres til motorvogn vil de ikke lenger omfattes av dette unntaket. 
Uten særskilt unntak vil disse da følge lovens hovedregel for motorvogner og være 
forsikringspliktige. 

Det fremmes derfor forslag i høringen om at små elektriske kjøretøy omfattes av 
bilansvarsloven. Som et minimum foreslås det at kjøretøyene omfattes av 
forsikringsselskapenes felles dekningsansvar, men det kan også være aktuelt at kjøretøyene 
omfattes av individuell forsikringsplikt. Statens vegvesen vurderer tre alternativ: 

1. Alle små elektriske motorvogner omfattes av krav til kollektiv dekning under 
Trafikkforsikringsforeningens ordning, men ingen individuell forsikringsplikt. 

2. Som 1, i tillegg krav om individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske 
motorvogner. 

3. Som 2, og i tillegg krav om individuell forsikringsplikt også for privateide små elektriske 
motorvogner. 

Det første alternativet er å innføre et generelt unntak fra bilansvarsloven, men begrense 
unntaket slik at reglene om kollektiv dekning likevel gjelder.  Alternativ 2 innebærer i tillegg en 
individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske kjøretøy. Dette gir utvidet mulighet til regress, 
uavhengig av om det er utvist skyld. Alternativ 3 vil innebære at alle av lovens bestemmelser vil 
gjelde fullt ut for alle små elektriske motorvogner. 

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

Ved innføring av alminnelig promillegrense på 0,2 vil vegtrafikklovens alminnelige regler med tap 
av førerrett og sperrefrist gjelde også for små elektriske kjøretøy. Selv om det er farlig å 
promillekjøre med elsparkesykkel, er det ikke like farlig som ruskjøring med bil. Det fremmes 
derfor forslag om særlige regler for tap av førerrett, tilsvarende de regler som i dag er for moped, 
hvor det heter at det i formildende retning skal legges vekt på at føringen fant sted med moped. 

Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt forslag til 
nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 

Ved omklassifisering til liten elektrisk motorvogn tas det utgangspunkt i at kjøretøyene fortsatt 
som hovedregel skal underlegges de samme skiltreguleringene som sykkel. Det foreslås derfor 
endringer knyttet til skiltene som i dag omfatter «motorvogn» slik at liten elektrisk motorvogn 
unntas fra disse. Det må også gjøres endringer for de skiltene som omfatter «sykkel» slik at liten 
elektrisk motorvogn omfattes av disse. 

Som følge av omklassifiseringen er det også nødvendig å endre ordlyden knyttet til alle skiltene 
som nå gjelder for små elektriske kjøretøy til å gjelde liten elektrisk motorvogn. 

Drøfting 
Forrige høring var lagt frem i 2020 og ferdig behandlet i 2021. Retningslinjene som da ble vedtatt 
trer i kraft våren 2022. Det er siden 2020 samlet inn mye data for å få innsikt i omfanget av 
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ulykker med elektrisk små kjøretøy, også med oversikt over hvem som er mest utsatt og 
omfanget av skadene. Dette er en av årsaken til at det nå ønskes å stramme ytterligere inn på 
reglene for bruk av små elektriske kjøretøy. Opplysningene er blant annet hentet inn hos Oslo 
skadelegevakt som har hatt en kraftig økning av skadde elsparkesyklister.  

Det finnes mørketall i ulykkesregistreringen av skadde og drepte i trafikken, spesielt 
sykkelulykker. Undersøkelser viser at skadde ved denne type ulykker i all hovedsak er 
eneulykker. Hvis den skadde kun er en tur på legevakta, er det ikke automatikk at den blir 
registrert hos politiet. Derfor bør helsevesenet, som registrerer de reelle skadene, løftes frem og 
statistikken fra dem må sammenfalle med politiregistrerte ulykker. Først da har man et reelt 
kunnskapsgrunnlag for at gode tiltak gjennomføres for å hindre ulykker. Her vil det kunne vises 
til hvor ulykken har skjedd og skadeomfang. Da vil også grunnlaget for å lage et regelverk 
tilpasset utfordringene bli enda mer tydeliggjort.  

Endringer i regelverket er ikke nok, slik det presiseres i høringen. Informasjon om de nye reglene 
må gis til befolkningen. Dette er nevnt, men det er ikke koblet opp til utdanning og læreplanen. 
Hvordan inkorporeres kunnskap om de små elektriske kjøretøyene inn i for eksempel 
sykkelopplæringen, både regler og bruk er viktig for at nye generasjoner skal bli gode trafikanter. 
Tverrsektoriell tenkning er her essensiell for at det evige komplekse trafikkbildet vil kunne bli 
mestret.   

Bærekraftsmålene kan vært en helhetlig tilnærming til problemstillingene, både med tanke på 
miljø, forurensning – og ikke minst helse. Dette er viktig å se i sammenheng med nullvekstmålet, 
at flere skal gå og sykle, og nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken.  I byer ser 
man at elsparkesykkel ofte blir brukt i kombinasjon med andre transportmidler, særlig gjelder det 
kollektivtransport og gange.  Men bruk av elsparkesykkel kan også ha negativ effekt, spesielt for 
folkehelsen. En undersøkelse gjort av TØI viser at den i stor grad erstatter gange og sykkel. 

Kjøring på fortau og på gang-/sykkelveg 

Området er stadig i endring og utvikling, og dermed er det vanskelig å ta høyde for hvordan 
situasjonen ser ut frem i tid. Det er også store lokale variasjoner i bruk og typer skader og 
konflikter knyttet til elsparkesykler. Det er sannsynlig at et forbud mot kjøring på fortau for 
brukere av liten elektrisk motorvogn vil forbedre tryggheten og fremkommeligheten for 
fotgjengere. Dette må imidlertid veies opp mot den økte risikoen brukere av denne 
kjøretøygruppen får når de blir nødt til å ferdes i vegbanen.  

De undersøkelse som er vist til med antall ulykker er i stor grad gjort i større byer. Problemet og 
utfordringen er helt tydelig i større byer, og særlig i Oslo hvor det er samlet inn mye data. Men 
det å innføre like retningslinjer i ei bygd som ikke har fortau eller gang- og sykkelvei, med en by 
med fortau og gang- og sykkelveg, kan virke urimelig.  

Høringen beskriver at det i dag er få ulykker med sammenstøt på fortau. Mens eventuelle 
sammenstøt på fortau vil være med gående, syklende eller andre elsparkesyklister, vil man med 
sammenstøt i vegbanen få ulykker mellom en elsparkesykkel og bil, buss lastebil mm. Desto 
flere små elektriske kjøretøy som kommer i trafikkbildet, jo flere ulykker vil kunne skje. Her vil 
brukeren av en liten elsparkesykkel alltid bli den tapende part og skaderisikoen er betydelig 
større enn ved sammenstøt på fortau. Høringen beskriver også at det allerede i dag er et relativt 
høyt konfliktnivå mellom motorvogner og syklister. Det er naturlig å tro at dette konfliktnivået vil 
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øke dersom brukerne av liten elektrisk motorvogn må bruke vegbanen. Det bør også hensyntas 
at utfordringene og vegnettet er svært ulikt rundt omkring i landet. Eksempelvis har man i Nord-
Norge det dårligst utbygde gang-/sykkelvegnettet målt i andel av total veglengde. Konfliktene 
mellom gående og brukere av liten elektrisk motorvogn fremstår som størst i de store byene, 
mens samspillet fungerer bedre på mindre steder. I Nordland er det bare unntaksvis at man har 
et godt alternativ til ferdsel på fortau, slik som opparbeidet sykkelfelt i vegbanen. I praksis blir 
brukerne av elsparkesykler og andre tilsvarende kjøretøy nødt til å ta i bruk vegbanen. En slik 
regelendring må derfor veies grundig opp mot risiko og skadepotensiale. 

Ved forrige høringsrunde ble det foreslått at myndighetsutøvelsen for flere av tiltakene skulle bli 
delegert til kommunene, eksempelvis muligheten til å ha lokalt skiltede soner med 
bruksbegrensninger. Ettersom utfordringene rundt bruk av elsparkesykler er svært forskjellig 
avhengig av hvor i landet man befinner seg, bør man fremfor et generelt forbud over hele landet, 
heller la kommunene selv sette sine retningslinjer for bruk av elsparkesykkel.  

Mye kan tyde på at den største utfordringa i bruk av elsparkesykler er at utviklingen har skjedd 
for fort, og at det har fått konsekvenser for implementeringen av tilretteleggingen av små 
elektriske kjøretøy. Det ble allerede høsten 2021 satt i verk tiltak i byer for å redusere omfanget 
av ulykker. Et tiltak var restriksjoner i antall elsparkesykler som kan leies ut. Nattestenging var et 
annet tiltak, for eksempel at enkelte utleiefirmaer i Oslo ikke leier ut mellom kl. 23.00 –kl. 05.00. 

Mulig heving av aldersgrensen fra 12 til 16 år og eventuell tillatelse for 12-16 å bruke fortau 

Dersom det skal innføres en aldersgrense for små elektriske kjøretøy i Norge vil det være lite 
hensiktsmessig hvis det ikke er mulighet for å kontrollere førerens alder. Statens vegvesen 
vurdering er derfor at det samtidig bør innføres et krav om legitimasjon, selv om det kan være 
problematisk for barn og tenåringer å ha med seg legitimasjon ved kjøring. 

Det er viktig med et enkelt og forståelig regelverk for bruk av liten elektrisk motorvogn. Selv om 
det kan fremstå fornuftig med tanke på trafikksikkerhet at brukere i aldersgruppen 12-16 år skal 
kunne ta i bruk fortau, kan et slikt regelforslag gjøre det forvirrende for brukere å vite hva som er 
tillatt. Det vil kreve at en bruker i aldergruppen 16-17 år er godt informert om gjeldende 
regelverk. At 12-16 åringer skal kunne bruke fortau fremstår også vanskelig å skulle håndheve 
og kontrollere. 

Elsparkesykkel er et fremkomstmiddel som er blitt veldig populært, og transportforskere påpeker 
på at dette også er et nyttig transportmiddel. En utfordring med den nedre aldersgrensen 12 år 
er denne gruppens fartsforståelse og vurdering av risiko for potensielle farer i trafikken. I en 
studie «Barns utvikling av fartspersepsjon og effekten av dette på trafikksikkerhet» er funnene at 
barn som er 12 år bruker lang tid på å oppfatte det som skjer rundt seg, noe som kan øke 
risikoen for å bli påkjørt. For å beherske trafikkbildet er det viktig at trafikanten behersker 
sykkelen med balanse og bremsing, i tillegg til å forstå bevegelsene rundt seg og forutse hva 
som beveger seg, og i hvilken fart. Selv om det er individuelle forskjeller, viser studier at barn 
bruker betydelig lengre tid på å tolke hastigheter enn voksne og derfor bruker lengre tid på å 
reagere på andre trafikanter som kommer mot dem i fart. Et alternativ til totalforbud for denne 
aldersgruppen kan eventuelt være at fartssperrene på kjøretøyene som denne aldersgruppen 
bruker, settes lavere enn 20 km/t. 
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Trafikkskilt og vegoppmerking 

Fylkeskommunen har ingen merknader til forslaget fra Statens vegvesen. 

Bilansvarsloven 

Ulykkesstatistikken viser at risikoen for en ulykke på elektrisk sparkesykkel er betydelig og 
vesentlig høyere enn for sykkel. Dette trekker i retning av at det er behov for å være omfattet av 
forsikringsplikt, på lik linje med øvrige motorvogner. 

Dersom bilansvarsloven gjøres gjeldende for små elektriske kjøretøy, vil i utgangspunktet eier og 
bruker av elsparkesykkel være pliktig til å tegne ansvarsforsikring. Dette gjelder i utgangspunktet 
også mindreårige, med mindre det gjøres unntak. I dag er det betydelig utleie av elsparkesykler 
og ansvaret hviler på brukerne. En slik ansvarsløsning vurderes å ikke være hensiktsmessig. 

Det fremstår naturlig at små elektriske kjøretøy også skal være omfattet av en forsikring, for å 
sikre skadelidte ved en ulykke. Trafikkforsikringsforeningen uttalte seg i forrige høringsrunde 
imidlertid negativt til en felles dekningsforsikring, da de mente at ordningen ville bety at 
kostnaden påføres forsikringskunder som ikke bruker små elektriske kjøretøy, og at denne 
kostnaden kunne fremstå relativt høy. Dette ville heller ikke bevisstgjøre eiere og brukere det 
ansvar de har ved kjøring og parkering.  

Mange av utfordringene og ulykkestallene kan knyttes til den eksplosive økningen i bruk av 
utleiekjøretøy, da det er ulikheter i bruks- og ulykkesmønsteret for utleide og private kjøretøy. 
Blant annet er promillekjøring et betydelig større problem for utleiekjøretøy. Det kan dermed 
være et alternativ å skille mellom private og kommersielt utleide kjøretøy. For utleiefirmaene vil 
en forsikringsplikt medføre at utleieprisen vil øke, for å hente inn forsikringspremien. Dette vil 
igjen gå utover antall brukere og tilbudet. På den andre siden vil en obligatorisk ansvarsforsikring 
gjøre bruken tryggere, både for bruker og skadelidte og man får en forutsigbarhet for brukerne 
med et objektivt ansvar. Imidlertid er de dødsulykkene som har skjedd, hovedsakelig skjedd med 
privateide kjøretøy. Statens vegvesen finner derfor ikke belegg for at privateide kjøretøy samlet 
sett representerer vesentlig lavere risiko enn utleide kjøretøy. 

En forsikringsplikt vil innebære en betalingsforpliktelse mindreårige ikke kan påta seg, og at 
foreldre/verge må stå som økonomisk ansvarlige for at mindreårige skal kunne bruke elektriske 
kjøretøy som pålegges forsikringsplikt. Det er relevant å sammenligne et slikt forsikringskrav 
med dagens regelverk for moped og lett motorsykkel. I dag er det slik at foreldre/verge må 
samtykke til at mindreårige registrerer eierskap til en moped eller lett motorsykkel. 

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

Ved omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn vil ikke bare den alminnelige 
promillegrensen på 0,2 bli gjeldende, men også reglene for sanksjonering av ruspåvirket kjøring. 
Dette innebærer blant annet at en promille på 0,5 -1,2 straffes med bot og betinget eller 
ubetinget fengsel. Ved straffutmålingen skal det tas særlig hensyn til graden av promille og 
hvilke farer kjøringen har medført. 

Etter vegtrafikkloven er hovedregelen at når det ilegges straff for promille over 0,5 skal det i 
tillegg fastsettes minst ett års tap av førerrett. Ved ruspåvirket kjøring med moped fremgår det at 
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det i formildende retning legges vekt på at føringen fast sted med moped. 

Selv om ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn er farlig både for brukere og andre 
trafikanter, er skadepotensiale mindre enn for en typisk personbil og kan ikke anses som større 
enn på moped. Ulikheter i farepotensiale fanges til en viss grad opp av den alminnelige regelen i 
forskriftens § 1-3 om hensyn til trafikksikkerhet og er sentralt ved utmåling av tapsperiodens 
lengde. Statens vegvesen vurderer likevel at det bør være særlige regler om formildende forhold 
ved fastsettelse av tapsperiodens lengde slik det er for moped. 

Fylkesrådens vurdering 
Det er viktig å huske at Norge er et utstrakt land, med ulike utfordringer og behov de forskjellige 
stedene. I distriktene er ikke konfliktnivået mellom fotgjengere og brukere av små motoriserte 
kjøretøy på samme nivå som i de større byene Et behov for en innstramning i regelverket i Oslo, 
kan fremstå unødvendig i distriktene. Forskningen og undersøkelsene som har vært gjort, har i 
stor grad tatt utgangspunkt i de store byene, hvor bruken av små elektriske kjøretøy har økt 
kraftig. Man har i liten grad sett på hvordan slike kjøretøy brukes ute i distriktene og om 
problemstillingene og konfliktnivået er det samme som i byene. 

Nordland har et lite utbygd gang/-sykkelvegnett. Å nekte brukere av små motoriserte kjøretøy å 
bruke fortau, vil dermed i mange tilfeller være ensbetydende med at brukerne må ut i vegbanen. 
Dette vil igjen føre til økt ulykkesfare for brukerne, hvor konsekvensene av et sammenstøt med 
en bil/buss m.m kan bli fatale. Samtidig er det viktig at ferdsel på fortau skal skje på 
fotgjengernes premisser, herunder sårbare grupper som barn, eldre, svaksynte eller andre 
grupper med mobilitetsutfordringer. En fortsatt bruk av små elektriske kjøretøy på fortau må 
derfor skje på disse brukergruppenes premisser. Det er derimot svært varierende rundt i landet 
hvor stort dette problemet er. Det vil derfor være uheldig med et generelt nasjonalt forbud mot 
bruk av små motoriserte kjøretøy på fortau, som vil flytte risikofaktoren for ulykker fra fortauene 
og ut i vegbanen. I stedet for et nasjonalt forbud, bør kommunene gis myndighet til å gjøre lokale 
tiltak hvor dette er et problem.  

Ved å fortsatt tillate små elektriske kjøretøy på fortau, mener fylkesråden at det heller ikke er 
grunnlag for å heve aldersgrensen til 16 år. En innføring av aldersgrense vil medføre at barn og 
unge som i dag eier et lite elektrisk kjøretøy vil miste retten til å kjøre dette. En innføring av 
aldersgrense bør dermed ha sterke argumenter. Når det gjelder barns trafikale ferdigheter, er 
disse dårligere utviklet enn hos voksne. Fremfor et totalt bruksforbud, bør man heller styrke den 
trafikale opplæringen i skolen og at bruk av små elektriske kjøretøy blir en naturlig del av denne 
opplæringen. Fremfor å øke aldersgrensen til 16 år, kan et alternativ også være å ha en 
fartssperre for brukere i aldersgruppen 12-16 år, eksempelvis til ca. 10 km/t. Et slikt alternativ er 
imidlertid ikke drøftet i Statens vegvesens høringsforslag. 

Mindre rus i trafikken er ifølge Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, en av de viktigste 
satsningsområdene for å komme nærmere nullvisjonen. Man bør derfor være varsom med 
signaleffekten om at ruskjøring med små elektriske kjøretøy er «mindre farlig» enn med bil. Det 
er spesielt viktig at den omfattende promillekjøringen med små elektriske kjøretøy i helgene tas 
på høyeste alvor. Samtidig kan straffereaksjonen fremstå uforholdsmessig stor ved å få lik straff 
for promillekjøring med elsparkesykkel som ved personbil. Promillekjøring med små elektriske 
kjøretøy bør derfor sidestilles med promillekjøring med moped.  
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Ved forsikringsplikt er det eiers ansvar å tegne og betale for forsikring. Om man skal stille krav 
om forsikringsplikt burde det lages en form for registrering for å kunne identifisere hvert enkelt 
kjøretøy, slik rammenummeret fungerer for sykler. Forsikringsplikt vil kunne beskytte den enkelte 
mot store økonomiske konsekvenser og bidra til redusert risikoadferd. På den andre siden 
avhenger dette av at man som bruker er innforstått med de til enhver tid gjeldende regler. Det 
ikke bør derfor stilles krav om individuell forsikringsplikt, men det fremstår som en bedre løsning 
å innføre krav til forsikring ved utleie. Ifølge Trafikksikkerhetsforeningen (2021) er de fleste 
skadene i dag forårsaket av utleiesparkesyklene. Utleieselskapene tar i dag intet ansvar for 
risikoen bruken vil medføre. Selv om prisen for leie av små elektriske kjøretøy vil øke, vil dette 
tydeliggjøre ansvar og sikre brukerne ved ulykker.  

Små motoriserte kjøretøy har kommet for å bli, og har blitt et viktig supplement til øvrige 
transportmuligheter. Det er derfor viktig at regelendringer og bruksbegrensninger gjøres med 
hensikt av å tilrettelegge for et godt samspill mellom ulike trafikantgrupper – ikke for å begrense 
bruken av nye transportløsninger. 

Medvirkning 
Fra ungdommens fylkesråd har det kommet følgende innspill: 

- Nedre aldersgrense for små elektriske kjøretøy bør være 12 år.  

- Små elektriske kjøretøy gjør det mulig for 12-16 åringer å komme seg lengre distanser der 
kollektivtransport ikke er tilgjengelig, så man bør se på muligheten for å øke undervisning og 
opplæring i hjemmet og på skolen for denne aldersgruppen. 12 åringer kan sykle og behersker 
bruk av sykkel i høyere hastigheter fra før av. UFR ser et mye større behov for hjelmpåbud og 
solid, påbudt opplæring, enn begrensing av hastighet, da dette kan bli et tiltak som blir veldig 
vanskelig å følge opp. 

- Det bør ikke være forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortauene over alt. På plasser 
med lite “trafikk” på fortauene, blir fortauene det tryggeste og mest naturlige alternativet for 
ferdsel på de små elektriske kjøretøyene. UFR støtter derfor fylkesrådet i deres resonnement 
med at det bør være opp til kommunen å bestemme forbudssoner ved behov. 

- Det bør bli krav om at ALLE som benytter seg av små elektriske kjøretøy må ha hjelm på seg 
grunnet den høye ulykkes-statistikken.  

- Små elektriske kjøretøy er med på å minske forurensning i hele landet, å det bør definitivt sees 
på hva man kan gjøre for at det skal bli sikrere for alle i trafikken. Personlige elektriske kjøretøy, 
sammen med elektrisk kollektivtransport er nøkkelen til grønne byer, grønne distrikt og det 
grønne skiftet. 

Innspillet vurderes i hovedsak å være i tråd med fylkesrådens vurdering. 

Konsekvenser 
Saken i seg selv har ingen administrative, personellmessige eller økonomiske konsekvenser for 
Nordland fylkeskommune.  

Vedtakskompetanse 
Det vises til Fylkestings-sak 31/2020 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, 
hvor det i pkt. 6.5 uttalelse i høringssaker, heter at «myndighet til å avgi uttalelse i høringssaker 
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om lovforslag, offentlige utredninger og om endring av nasjonal politikk, tilligger fylkestinget. 
Fylkesrådet kan likevel avgi uttalelse i slike saker når tidsfrister ikke muliggjør behandling i 
fylkestinget. Øvrige høringssaker av betydning for Nordland kan avgis av fylkesrådet.» 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

1. Fylkesrådet i Nordland mener brukere av små elektriske kjøretøy fortsatt bør ha 
mulighet til å benytte fortau. Kommunene bør gis myndighet til å nedlegge forbud der 
konfliktnivået er høyt. 

2. Fylkesrådet mener aldersgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy fortsatt bør være 
12 år og at det heller bør vurderes å innføre fartssperre for de laveste aldersgruppene.  

3. Fylkesrådet i Nordland mener forsikringsplikten kun bør gjelde for utleie av små 
elektriske kjøretøy. 

Bodø den 15.03.2022 
Monika Sande 
fylkesråd for transport og infrastruktur 
sign  

 

29.03.2022 Fylkesrådet 
FRÅD-086/2022 
 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

 

Vedlegg: 

Tittel DokID 

Ny høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
(L)(598617) 

417597 

Ny høring - Vedlegg 1 - høringsnotat (L)(598619) 417598 

Ny høring - Vedlegg 2 - Orientering om beslutning (L)(598620) 417599 

 

 


