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Saksbe handler: Ingri d Lycke Austbø Arki vsaksnr.: 22/573 Arki v: TI-&13

Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Utvalg for plan og miljø16.03.2022:

21/2022 Vedtak:
Utvalg for plan og miljøs vedtak
1) enstemmig i samsvar med kommunedirektørens forslag
2) med 9 mot 2 stemmer (KRF, AP) etter forslag foreslått av Sola (FP)
3) med 10 mot 1 stemme (AP) etter forslag foreslått av Nilsen (H)

1. Utval g for pl an og mi l jøtar sake n ti l ori e nte ri ng.
2. Stryke første se tni ng på første kul e punkt (i hove dpunkte ne )
Forsl ag om forbud mot bruk av små e l e ktri ske kjøretøy på fortau. V e d å forby di sse små e l e ktri ske
kjøre tøye ne på fortau vi l da si at e nke l te område r hvor de t i kke e r l agt opp ti l gang og sykke l vei og
kun ti l re tte l agt for fortau så vi l man da tvi nge di sse små e l e ktri ske kjøretøyene ut i ve i bane n, og de t
kan da oppstå trafi kkfarl i ge si tuasjoner. V e d ferdsel på fortau me d bl ant anne t gåe nde og andre
myke trafi kante r skal de t vi se s he nsyn og sunn fornuft.

3. V urde re å bruke ul i ke ordni nger for bruk av fartsbe gre nsni ng i bykje rne.

Behandling:

Fellesforslag fra FP. FRP foreslått av Joakim Sola (FP)
Stryke første se tni ng på første kul e punkt (i hove dpunktene) som l yde r sl i k: Forsl ag om forbud mot
bruk av små e l e ktri ske kjøre tøy på fortau. V e d å forby di sse små e l e ktri ske kjøre tøyene på fortau vi l
da si at e nke l te områder hvor de t i kke e r l agt opp ti l gang og sykke l ve i og kun ti l re tte lagt for fortau så
vi l man da tvi nge di sse små e l e ktri ske kjøretøye ne ut i ve i bane n, og de t kan da oppstå trafi kkfarl ige
si tuasjone r. V e d ferdsel på fortau me d bl ant anne t gåe nde og andre myke trafi kante r skal de t vi se s
he nsyn og sunn fornuft.

Forslag foreslått av Nora Nilsen (H):
V urde re å bruke ul i ke ordni nger for bruk av fartsbe gre nsning i bykjerne



 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og miljø tar saken til orientering.  
 
Vedlegg: 
Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
Vedlegg 3 - høringsnotat forskrifter som berøres 
Vedlegg 2 - Orientering om forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
Vedlegg 4 - Høringsliste 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Utvalg for plan og miljø 
 
Vedtaket ekspederes til: 
saksbehandler 
mangler noe her? 
Saken gjelder: 
På oppdrag fra Samferdselsdepartement sender Statens vegvesen (vegdirektoratet som behandlende 
enhet) forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy på høring.  
 
Se vedlegg 2 for utfyllende informasjon. Hovedpunktene i forslaget gjelder:  
 

· Forslag om forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau, men ikke på gang- og 
sykkelveier. Som en følge av dette foreslås også en mulig høyere aldersgrense.  

· Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven.  
· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende som 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. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at saken tas til orientering.  
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.  
 


