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Høring - Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker behandlet saken 23.03.2022. Saken skal også 
behandles av Ungdomsrådet. På grunn av kort høringsfrist vil Ungdomsrådets vedtak bli 
sendt etter fristens utløp. 
 
HMP- 069/22 Vedtak: Sandefjord kommune sender høringsinnspill til Statens vegvesen i 
henhold til kommunedirektørens vurdering. 
 
Kommunedirektørens vurdering: · 

 Sandefjord kommune vurderer forbud mot bruk på fortau som lite hensiktmessig og 

vanskelig å håndheve. Etter Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 

grunn trådde i kraft har den enkelte kommune mulighet til å begrense antallet el-

sparkesykler i byen, samt å regulere parkering, hastighet og bruksforbud. Det er mer 

hensiktsmessig å la hver kommune regulere ved forskrift enn å ha et generelt forbud 

mot bruk på fortau. Ved å begrense antall små elektriske kjøretøy bør konfliktene 

mellom gående og el-sparkesyklister reduseres betraktelig. Ved å regulere parkering 

vil utfordringer for blinde, svaksynte, bevegelseshemmede og andre utsatte grupper 

reduseres betraktelig. 

 Sandefjord kommune har ingen merknader til punktet om bilansvarsforsikring. 

  Sandefjord kommune vurderer formildende regler for tap av førerett ved ruspåvirket 

kjøring som hensiktsmessig. Skadepotensialet ved bruk av små elektriske kjøretøy er 

mindre enn ved bruk av bil. Eneulykker er dominerende, og risikoen for skader på 

tredjepart er begrenset sammenlignet med bil. 

 Sandefjord kommune vurderer at endringer i skiltforskriften er nødvendig, slik at små 

elektriske motorvogner vil være underlagt de samme skiltreguleringer som sykkel. 

Hovedregelen for skilt 547 «Gågate» bør være at liten elektrisk motorvogn kan kjøre 

der, på samme måte som sykkel. For trafikanter er det enklere å forholde seg til 

reglene dersom de sammenfaller med reglene for sykkel. Brukere av små elektriske 

kjøretøy må uansett ta særlig hensyn til gående, på samme måte som syklister. Bruk 

av geofencing med hastighetsbegrensning kan også dempe konfliktnivået.Eget 

vegopppmerkingssymbol for små elektriske kjøretøy vil bidra til enklere regulering 

for kommuner som har vedtatt forskrift. Det vil også øke forståelsen hos trafikanter 

når oppmerkingen er normert. 
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