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

Kontaktperson: Ruben Vestnes

E-post: ruben_v89@hotmail.com

Høringssvar: Jeg håper at restriksjonene tar høyde for hvordan vei og trafikk er i hele landet. 
Hvor jeg bor har vi ikke en eneste sykkelvei i hele kommunen, og vegbanen er ellers spesielt 
smale. Fortau innehar også lite antall gående og syklene bortsett for sentrale bystrøk i sentrum. I 
sentrum bruker jeg ikke fortau, bilene kjører sjeldent fortere en 20km/t og jeg er ikke med på å 
sinke trafikken, når jeg bruker veibanen i sentrum. Veibanen utenfor sentrum, er smal og uten 
sykkelvei. Fortauene har ellers lite gående. Om jeg blir presset ut i veibanen vil jeg bli med på å 
både senke farten og flyten i trafikken til bilene. Det vil skape en enorm frustrasjon for bilistene! 
Det er mange svinger som er uoversiktige og som har 50sone, det kan skape mange farlige 
situasjoner for meg i 20km/t i møte med biler,busser og vogntog, både bak meg og 
møtekommende. Er det ikke da viktigere å ha fokus på restriksjoner angående sparkesykkel på 
fortau i sentrale bystrøk, når det er der den gående trafikken er tett? En annen ting jeg reagerer på 
som privateier, er at lovforslagene er 100% ansvarsrettet mot oss brukere, og ikke ett eneste 
forslag mot forhandlerne. Jeg forholder meg til loven og viser hensyn etter beste evne, men det 
plager meg at alle har muligheten til å bryte loven ved å kjøpe en ulovlig sparkesykkel fra 
forhandlerne. Hvorfor kan forhandlere fortsatt tilby privateiere i å bryte loven ved å kjøpe en 
ulovlig sparkesykkel? Jeg synes det er ødeleggende at forhandlere har lov til det. Forhandlere 
som selger scooter og mopeder, har jo ikke lov til å selge ulovlige, og det jo det vi vandt med. Jeg 
håper at dere også retter ansvaret mot forhandlerne, det vil gjøre jobben lettere fremover for både 
politiet og vegvesenet. Det er også mange forhandlere, som vi privateiere har svært dårlig tillit til, 
så om dere retter litt av ansvaret på forhandlerne, så vil det også hjelpe oss privateiere, i å velge 
en sparkesykkel som er både lovlig og trygg å bruke. Food for thought. Hilsen Ruben fra Gøy å 
teste.


