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

Kontaktperson: Sondre Drevdal Borge

E-post: sondre_db@hotmail.com

Høringssvar: Utviklingen og tilgjengeligheten av små elektriske kjøretøy er etter min mening en 
sentral brikke i å skape fremtidens mobilitetssamfunn. På lik linje med en sykkel karakteriseres 
de av en lav investeringskostnad, lavt materialforbruk og lite vedlikehold. De åpner en ny verden 
av transportmuligheter for de som ikke har råd til å eie og forvalte en privatbil, og til 
sammenligning krever de betydelig mindre veibane og plass for oppbevaring. De fleste 
mennesker har et behov for pålitelig, fleksibel og rask transport til sin arbeidsplass og andre 
gjøremål. Spesielt i urbane områder med befolkningsvekst merker vi at dette behovet legger press 
på arealbruk og bymiljø. Privatbil har vært dominerende, men de senere årene har vi sett en 
positiv utvikling hvor det satses på å tilrettelegge for sykkelveier og andre traseer som 
ekskluderer tyngre kjøretøy. Slike satsninger bidrar til å få ned bruken av de støyende, 
plasskrevende og luftforurensende fremkomstmidlene. At en høyere andel av befolkningen 
bruker selveide små-elektriske kjøretøy, for eksempel til og fra jobb, er en del av det å skape en 
mer klimavennlig hverdag. Jeg mener det må lønne seg å velge småelektrisk som er bra for både 
det lokale og globale miljøet. Å forby ferdsel på fortau og pålegge forsikringsordning vil etter 
min mening fjerne alle praktiske og økonomiske fordeler som foreligger i dag, og sette oss et 
godt steg tilbake i å løse mobilitetsutfordringene. Jeg ville heller rettet fokus mot videre 
utbygging og tilrettelegging av sykkel/"små-elektrisk"-veier. I tiltak rettet mot å forhindre 
personulykker og konflikt med de gående, må det tas høyde for at dette i stor grad gjelder «utleie 
av elektrisk sparkesykkel som uerfarne trafikanter bruker på lørdag kveld», og ikke «små-
elektrisk» som en helhet. Etter min mening må fokuset fortsatt ligge på å begrense og kontrollere 
utleievirksomheten, samtidig som man satser på holdningskampanjer rundt trygg og hensynsfull 
ferdsel med fremtidens små-elektriske transportmidler. Arbeidet med å begrense uvettig kjøring, 
bør ikke ramme de som bruker små-elektriske transportmiddel som et alternativ til privatbil i sin 
hverdag. Per nå legger forslagene i høringen for store begrensninger også på denne gruppen.


