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FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

004/2022.37 
 

Fylkestinget 21.02.2022 
 

25. Uttalelse fra Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Arbeiderpartiet, 

Kristelig Folkeparti, Rødt - Ja til strengere regulering av 

elsparkesykkel 

 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sendt forslag om 

ytterligere innstramminger i reglene for små elektriske kjøretøy på høring. Høringen 
omfatter blant annet følgende endringer: 

· Forslag om forbud mot bruk på fortau, samt en mulig høyere aldersgrense 

som en følge av dette, eventuelt at bare barn og unge fortsatt kan benytte 
fortau. 

· Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de 

vi har for moped. 

· Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av 

virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. 

Høringen følger opp allerede besluttede endringer om innføring av promillegrense på 
0,2, omklassifisering til motorvogn, aldersgrense på minst 12 år, og hjelmpåbud for 

barn og unge under 15 år. 

På litt under halvannet år har det funnet sted fire elsparkesykkelulykker med dødelig 

utfall i Norge. I Oslo ble det registrert 1331 ulykker knyttet til elsparkesykkel i 2020, 
opp fra 764 året før. Rekorden ble trolig slått på nytt i 2021. Ifølge Statens Vegvesen 
er risikoen for å bli utsatt for en ulykke ti ganger større med elsparkesykkel enn med 

en vanlig sykkel. TØI har anslått at 41 % av skadetilfellene skjer i ruspåvirket tilstand, 
og at ett av tre tilfeller medfører hodeskade. 

Elsparkesyklene har også vist seg å være til hinder for andre enn brukerne selv. 
Nordland fylkeskommune har i Regional Transportplan 2018-2029 nedfelt et 
prioriteringsprinsipp som setter gående øverst, etterfulgt av sykkel, kollektiv og bil. 

Gåvennlige byer og tettsteder er et viktig bidrag til bedre folkehelse, et sunt miljø og 
god tilgjengelighet for alle. Spesielt viktig er det at mennesker med ulike 
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funksjonsnedsettelser sikres god fremkommelighet på fortau og gangareal. 

Erfaringen fra de største byene er at hensatte utleiesykler både hindrer 
fremkommeligheten og utgjør en ulykkesrisiko for de mykeste trafikantene. 

Byer og tettsteder i Nordland har til nå vært forskånet for store konflikter eller ulemper 
knyttet til et stort antall elsparkesykler i trafikken. Samtidig er det en viss fare for at 
begrensninger på antall sykler og utleieaktører i storbyene kan gi en “lekkasje” til små 

og mellomstore byer i fylket. 

På bakgrunn av dette imøteser Nordland fylkesting strengere regler for bruk av 

elsparkesykler, og støtter de foreslåtte endringene som er sendt på høring. 
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Vedtak 

Uttalelsen ble vedtatt mot 12 stemmer (8 Senterpartiet, 4 Fremskrittspartiet).  

 
(2 Arbeiderpartiet – Siv D. Aasvik og Kjell Are Johansen,  
 4 Senterpartiet – Aina Nilsen, Odd Arne Andreassen, Anette Åbotsvik Bang og Svein 

Nilsen,  
 2 Høyre – Beate Bø Nilsen og Marianne Dobak Kvensjø, 

 1 Rødt – Camilla Tranås Kristiansen og 
 1 Venstre – Arne Ivar Mikalsen, hadde permisjon). 
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