
Fra:                                    "Thea Broch" <thea.broch@ringerike.kommune.no>
Sendt:                                mandag 28. mars 2022 15:19:42
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                Høringsinnspill: Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy

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

Ringerike kommune

Kontaktperson: Thea Broch

E-post: thea.broch@ringerike.kommune.no

Høringssvar: Det vises til forslag til endringer i regelverket for små elektriske kjøretøy, hvor 
høringsfristen er 28. mars 2022. Høringsforslaget er behandlet av Hovedutvalget for miljø og 
areal i Ringerike kommune. 1. Sammendrag Ringerike kommune mener kjørende av små 
elektriske kjøretøy ikke bør tvinges ut i trafikken ved at det innføres et forbud mot kjøring på 
fortau. Ringerike kommune går derfor mot dette forslaget. For å sikre at både private eiere av 
små elektriske kjøretøy og utleiere gis insentiver til risikoreduserende adferd bør det etter 
Ringerike kommunes vurdering innføres individuell forsikringsplikt både ved utleie og ved privat 
eie, i tillegg til krav om kollektiv dekning. Ringerike kommune mener det som hovedregelen bør 
være tillatt med kjøring av små elektriske kjøretøy i gågater. Utover ovennevnte støtter Ringerike 
kommune forslagene fremmet i høringsnotatet. Ringerike kommunes synspunkter utdypes i det 
følgende. 2. Forslag om forbud mot kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau Ringerike 
kommune går imot et forslag om å innføre forbud mot kjøring med små elektriske kjøretøy på 
fortau. Et slikt forbud vil medføre at de små elektriske kjøretøyene i mange tilfeller tvinges ut i 
vegbanen. Etter Ringerike kommunes vurdering vil det innebære en stor trafikkrisiko, både for de 
kjørende av de små elektriske kjøretøy, og for andre trafikanter i vegbanen. Kjørende på små 
elektriske kjøretøy er lite beskyttet og vil være svært utsatt for alvorlige skader ved sammenstøt 
med andre trafikanter i vegbanen. Videre er hastigheten ved kjøring på små elektriske kjøretøy 
langt lavere enn ved kjøring på andre typer av kjøretøy i vegbanen. Dette vil bl.a. kunne medføre 
risikofylte forbikjøringer, som vil kunne innebære fare for kollisjoner med møtende trafikk. Det 
taler videre mot et forbud at flere av de som kjører på små elektriske kjøretøy ikke innehar 
tilstrekkelig kunnskaper om trafikkforhold og -regler, og generelt det å ferdes i trafikken. Det å 
da få disse kjørende ut i vegbanen vil slik Ringerike kommune ser det innebære stor risiko for 
skader, både for de kjørende selv og for andre kjørende i vegbanen. Subsidiært, dersom det skulle 
innføres et forbud med kjøring av små elektriske kjøretøy på fortau mener Ringerike kommune 
det er viktig at aldersgrensen for kjøring på små elektriske kjøretøy heves til 16 år. Dette for å 
redusere den risikoen et forbud mot kjøring på fortau vil innebære. 3. Bilansvarsloven - innføring 
av forsikringsplikt Ringerike kommune støtter at det innføres en forsikringsplikt for små 
elektriske kjøretøy. Det vises til at en slik plikt vil gi insentiver til risikoreduserende adferd. For å 
sikre at både private eiere av små elektriske kjøretøy og utleiere gis insentiver til 
risikoreduserende adferd bør det etter Ringerike kommunes vurdering innføres individuell 
forsikringsplikt både ved utleie og ved privat eie, i tillegg til krav om kollektiv dekning. 4. 
Hvorvidt hovedregelen på gågater bør være at kjøring med små elektrisk kjøretøy bør være 
forbudt eller ikke Etter Ringerike kommunes vurdering bør hovedregelen for gågater være at det 



er anledning til å kjøre med små elektriske kjøretøy på slike områder. Den enkelte kommune vil 
selv kunne begrense bruken og eventuelt innføre forbud mot kjøring av små elektriske kjøretøy i 
gågatene om det er behov for det, gjennom bruk av skilt – enten forbudsskilt eller soneskilt som 
regulerer maksimal hastighet. 5. Andre endringer i høringsforslaget Ringerike kommune støtter 
de andre forslagene som fremmes i høringen, dvs formildende regler for tap av førerrett ved 
ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, og de foreslåtte endringene i skiltforskriften. 
Med hilsen Thea Broch advokat


