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Overskrift 

1. Innledning 

Det vises til høringsnotat av 14. februar 2022 vedrørende forslag til endringer i regelverket for små 
elektriske kjøretøy. Høringsuttalelsen er utarbeidet av representanter for forsikringsbransjen og 

Trafikkforsikringsforeningen. 

 
Forsikringsbransjens hovedsynspunkter er oppsummert i punkt 2, og mer inngående kommentarer til 

lovforslagene er fremstilt i punkt 3. Det er i all hovedsak lovforslagene knyttet til forsikringsplikt det 

har vært viktig for bransjen å si noe om. 

 

 

2. Hovedsynspunkter 

 

• Forslaget om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven og de økonomiske 

konsekvensene av dette, herunder branntilfeller, er ikke godt nok utredet. 

• Forsikringsbransjen mener alternativ 2 med individuell forsikringsplikt for utleieselskapene er 
den mest hensiktsmessige av de tre alternative løsningene til forsikringsplikt 

• Forsikringsbransjen er positive til at utleieselskapene bør pålegges å forsikre små elektriske 

kjøretøy. Det er disse som eier flesteparten av sparkesyklene og dermed står for den største 

andelen av skadene, og kostnadene fordeles da mellom utleieselskapene og 

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) 

• Alternativ 1 med kollektiv dekning bidrar ikke til skadereduserende atferd og gir både private 

og kommersielle aktører en «gratis» forsikring 

• Alternativ 3 er tiltalende ved at de som står for risikoen også betaler for forsikring, men dette 

alternativet har klare praktiske, juridiske og informasjonsmessige utfordringer som krever 

vesentlig mer innsats å implementere i forhold til alternativ 2. Mange av de privateide 

kjøretøyene vil med stor sannsynlighet forbli uforsikret, noe som blir problematisk for både 

eier/bruker og forsikringsbransjen 
 

 

 
3. Kommentarer til de konkrete lovforslagene 

 

3.1 Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som en følge av dette 

 
Forsikringsbransjen er positive til at man regulerer bruk på fortau. I de store byene vil et slikt forbud 

ha en positiv trafikksikkerhetseffekt, og redusere antall skader. Det er likevel slik at det er stor forskjell 

på byene i Norge, og behovet for et forbud gjør seg i størst grad gjeldende i de store byene med 
mange gående og mange små elektriske kjøretøy. I små byer/tettsteder vil ikke et forbud mot bruk på 

fortau være det mest hensiktsmessige, da et slikt forbud kan presse disse trafikantene ut i veibanen.  
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Som følge av at det er større behov for regulering i byene enn i bygdene, og at de forskjellige byene i 

Norge er ulike i art (størrelse og antall gater, fortau, trafikk, antall personer etc.) vil det være mest 

hensiktsmessig med; 

• Lokal regulering av kjøring med elektrisk sparkesykkel på fortau og gangvei 

o Opphør av sykling på fortau og gangvei vil redusere risikoen for de gående. Lokal 

regulering som forbyr sykling på fortau og gangvei vil kunne ha en positiv 

trafikksikkerhetseffekt som kanskje til og med vil være målbar i 

personskadestatistikken. En viktig forutsetning er at reglene etterleves 

o El-sparkesykler som kjører 20 km/t er høy fart, spesielt når det skjer på fortau. Skulle 

en fotgjenger krasje med en bruker av elektrisk sparkesykkel i 20 km/t, kan det føre til 

store skader 

o Mye av den syklingen som i dag forekommer på gangarealer som fortau og gangvei, er 

allerede forbudt etter gjeldende norsk rett. (Her ser vi et tilfelle av 

uoverensstemmelse mellom gjeldende rett og operativ rett, altså mellom retten slik 

den er og rettsoppfatningen slik den oppleves og etterleves) 

o Bruk bør være lovlig på gang/sykkelvei der det er hensiktsmessig, men stedsavhengige 

forbudssoner (gågater / travle fortau / flerfelts sentrumsgater etc) bør kunne innføres 

 
Dersom man innfører et forbud mot bruk på fortau, mener forsikringsbransjen at aldersgrensen bør 

settes til 16 år. Mellomløsningen med at barn mellom 12 og 16 år kan kjøre på fortau er utfordrende 

og vanskelig å håndheve. Barn under 16 år har utfordringer med å forstå og lese trafikkbildet og 

respondere/agere riktig på situasjoner. Samfunnet bør derfor beskytte barn mot denne risikoen. Når 

man velger å klassifisere el-sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy som motorvogn er det 
nettopp fordi skadepotensialet er stort.  

 

Bransjen er derfor positive til endringen i førerkortforskriften § 12-1, og mener at det ikke bør gjøres 
unntak for bruk på fortau for barn mellom 12-16 år i forskrift om kjørende og trafikk § 20 nr. 3. 

 

 
3.2 Trafikkskilt og vegoppmerking 

 

Forsikringsbransjen har ingen merknader knyttet til endringene i skiltforskriften. 

 

 
3.3 Forholdet til bilansvarsloven, herunder innføring av plikt til å tegne ansvarsforsikring for små 

elektriske kjøretøy. 

 
Samferdselsdepartementet fremmer forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av hele eller 

deler av bilansvarsloven.  
 

Departementet mener det er gode grunner til at små elektriske kjøretøy skal omfattes av 

bilansvarslova, og peker på at det vil bidra til risikoreduserende atferd, samt sikre skadede bedre 

erstatningsdekning ved ulykker.  
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De viser til at dagens ordning hvor ansvaret i utgangspunktet ligger på brukeren ikke er 

hensiktsmessig, og at det derfor fremmes forslag om at små elektriske kjøretøy omfattes av 

bilansvarslova. Som et minimum er det foreslått at kjøretøyene omfattes av forsikringsselskapenes 

felles dekningsansvar, men det er også aktuelt å innføre individuell forsikringsplikt. 

Departementet vurderer følgende alternative løsninger:  

 

1. Alle små elektriske kjøretøy omfattes av krav til kollektiv dekning under 

Trafikkforsikringsforeningens ordning, men ingen individuell forsikringsplikt  

2. Som 1, i tillegg krav om individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske kjøretøy  
3. Som 2, og i tillegg krav om individuell forsikringsplikt også for privateide små elektriske kjøretøy 

 

I det konkrete lovforslaget i punkt 9.4.1 i høringsnotatet heter det i forslaget til ny § 2 i forskrift om 

unntak fra forsikringsplikt at: 

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) gjelder ikke for liten 
elektrisk motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM.ÅÅÅÅ nr XXX om krav til liten elektrisk 
motorvogn § 3. Slike motorvogner omfattes likevel av [bestemmelser om at trygdelagene 
skal bære skader gjort av motorvogner som ikke skal være trygdet, herunder regress, i tråd 
med] forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd § 2 annet ledd, jf. bilansvarslova § 17 
bokstav g) 

Forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd § 2 annet ledd sier at trygdelagene skal bære skader gjort 

av motorvogner som ikke skal være trygdet. Første ledd gjelder tilsvarende. I første ledd første 

punktum heter det at «Når trygdelagene skal bære skaden i fellesskap etter bilansvarsloven § 10, er 

de ansvarlige alle for en og en for alle.» 

 

Bilansvarslova § 10 første ledd første punktum lyder; 
 

Når ei motorvogn som skulle vore trygda, men ikkje er det, gjer skade på folk eller eige, skal dei 
trygdelaga som er godkjende eller registrerte etter § 17 bokstav a2, bera skaden i lag som om vogna 
hadde vore lovleg trygda hjå dei. 
 
Den kollektive dekningen for skader forårsaket av uforsikrede vi har i dag (bilansvarslova § 10) er 

forankret i motorvogndirektivet, og bygger på objektivt ansvar, jf. § 4 i bilansvarslova.  
 

Slik lovforslaget til ny § 2 i forskrift om trafikktrygd er formulert er det ikke helt klart hvorvidt en slik 
kollektiv dekning skal være tilsvarende dekningen i bilansvarslova. Det er ikke gitt at henvisningen til 
bilansvarslova § 10 i forskrift om trafikktrygd § 2, innebærer at også andre regler i bilansvarslova skal 
gjelde. Dette vil bero på en tolkning av «som om vogna hadde vore lovleg trygda hjå dei.»  
 

Dersom bilansvarslova ikke skal gjelde er utgangspunktet at; 

1. Bilansvarslova § 4 om objektivt ansvar ikke gjelder. Da vil det være alminnelige 

erstatningsrettslige regler, herunder skyldansvar som gjelder. Dette betyr at det bare er 

skadelidt 3.person som får dekket sin skade. Ikke fører av el-sparkesykkelen 
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2. Erstatningsbegrensningen i bal § 9 gjelder ikke, og det er dermed ingen øvre ansvarsgrense på 

tingskade 

 

Samferdselsdepartementet gjør det klart at hensikten er at en kollektiv dekning for små elektriske 

motorvogner skal være tilsvarende som for uforsikrede (og forsikringspliktige) motorvogner, og at 

objektivt ansvar dermed skal gjelde. 
 

Vi foreslår derfor at departementet presiserer at den dekningen skadelidte skal få gjennom den 

kollektive ordningen skal være tilsvarende dekning som i bilansvarslova, innforstått at det er objektivt 
ansvar og ansvarsgrense på 100 millioner kroner på tingskade, samt ubegrenset på personskade. 

 

Vi foreslår følgende presisering; 
 

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) gjelder ikke for liten 
elektrisk motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM.ÅÅÅÅ nr XXX om krav til liten elektrisk 
motorvogn § 3. Slike motorvogner omfattes likevel av [bestemmelser om at trygdelagene 
skal bære skader gjort av motorvogner som ikke skal være trygdet, herunder regress, i tråd 
med] forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd § 2 annet ledd, jf. bilansvarslova § 17 
bokstav g). Dekningen skal tilsvare dekningen i bilansvarslova 

 
3.3.1 Alternativ 1 - Kollektiv forsikring under trafikkforsikringsforeningen. 

 

Dersom formålet med de foreslåtte endringene er å redusere antall ulykker, samt ulykkenes 

alvorlighetsgrad, må de som forårsaker ulykkene bli ansvarliggjort i større grad enn i dag. 

 

En kollektiv forsikringsordning sørger for at alle er dekket av en forsikring, men bidrar trolig ikke til 
skadereduserende atferd. Alle blir forsikret, men ingen står til ansvar. En slik ordning gir bruker av små 

elektriske kjøretøy «gratis» forsikring, mens kostnaden påføres forsikringskunder som betaler 
forsikring/gebyr for uforsikrede. Dette bidrar på ingen måte til å bevisstgjøre eiere og brukere det 

ansvaret de har når de kjører og parkerer slike kjøretøy. En kollektiv forsikring vil heller ikke motivere 

utleieselskapene til å utvikle skadereduserende tiltak, noe som etter vår forståelse er hovedårsaken til 
at man vurderer å stille krav til ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy. 
 

En kollektiv dekning vil også få konsekvenser for TFF, både når det gjelder kostnader og omfang. TFFs 

regressadgang ved en slik ordning beror på om vilkårene i bilansvarslova § 12 er oppfylt. TFF kan med 
andre ord bare søke regress dersom skaden er gjort med vilje eller grov uaktsomhet, motorvognen er 

stjålet eller fører er ruspåvirket. Det blir altså et bevisspørsmål i hver enkelt sak som krever store 

ressurser.  
 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

• En mulig konsekvens av at kostnadene legges på alle forsikringskundene, er at lønnsomheten i 

selskapene utfordres og premien går opp 

• Ingen ansvarsgrense for erstatning, med mindre bal § 9 skal gjelde 



 

Side 5 av 10 

• Trafikkforsikringsforeningen må behandle alle skadesakene som forårsakes av små elektriske 

kjøretøy. Dette vil muligvis innebære en dobling i antall skadesaker 

• Som følge av at regressadgangen er begrenset vil det kreve flere ressurser å få krevd inn 

pengene. Dette kan påvirke TFFs økonomi 

 
 

3.3.2 Alternativ 2 - individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske kjøretøy. 

 

Det er stor enighet om at utleieselskapene bør ansvarliggjøres i større grad, og forsikringsbransjen er 
derfor positive til alternativ 2. Dersom departementet mener at små elektriske kjøretøy utgjør så stor 

fare at de bør klassifiseres som motorvogn, bør det også som et minimum være forsikringsplikt for 

utleieselskapene.  

 

Utleieselskapene er de som har direkte interesse i sin utleievirksomhet, da de tjener penger på at 

elektriske sparkesykler benyttes. De har også mulighet til å spre tapet på sine brukere ved blant annet 

å øke prisen. Pulveriseringshensynet taler dermed for at det er selskapene som står nærmest til å 

bære kostander ved individuell forsikringsplikt. 
 

Dersom man innfører individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske kjøretøy vil en stor del av 
skadene som oppstår være dekket av en forsikring, og selskapene må ta en større del av kostnadene 

forbundet med skader deres uteleiekjøretøy forårsaker. Dette oppleves som en mer «rettferdig» 

fordeling enn alternativ 1 med kollektiv dekning. 
 

Et stort antall skader vil øke forsikringspremien, og en forsikringsplikt for utleieselskapene vil dermed 

motivere skadereduserende tiltak. Det bør også være i utleieselskapenes interesse at deres forbrukere 
er forsikret ved skader. Dersom utleiesparkesyklene er ansvarsforsikret vil dette gi en større 

forutsigbarhet for brukerne.  

 

For forsikringsselskapene innebærer individuell forsikringsplikt for selskapene at de må tilby 

utleieselskapene en ansvarsforsikring. El-sparkesykkelkjøring innebærer stor risiko for alvorlige 

skader, og selskapene risikerer å måtte betale enorme erstatningssummer. Det vises her til at en 

ansvarsforsikring innebærer en ansvarsgrense på 100 millioner kroner ved tingskade og ingen øvre 

ansvarsgrense ved personskade. Forsikringsselskapene må trolig kreve høy premie fra eier for å dekke 
opp for sin risiko. Disse kostnadene vil til slutt ende hos brukerne/kundene, og en forsikringsplikt for 

utleier kan dermed føre til at leieprisen øker og at tilbudet blir mindre attraktivt.  

 
Forsikringsbransjen mener likevel at alternativ 2 med individuell forsikringsplikt for utleieselskapene 

er en god løsning fordi: 
 

• Antall skadetilfeller er allerede redusert etter at det ble innført flere tiltak i fjor. Dersom 

man innfører ytterligere tiltak, som aldersgrense, forbud mot kjøring på fortau, og 

promillegrense vil trolig antallet skader reduseres ytterligere 

• Den gir utleieselskapene et insentiv til å utvikle skadereduserende tiltak 

• Den forhindrer at enkeltpersoner blir økonomisk ruinert og havner i et gjeldsforhold i for 

eksempel i ung alder 
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• En objektiv ansvarsforsikring tegnet av utleier løser problemet rundt hvem som regnes 

som skadevolder eller den ansvarlig i skader ved for eksempel feilparkerte kjøretøy 

• Man unngår problematikken med forsikringsplikt for mindreårige, samt identifikasjon av 

privateide kjøretøy som er unntatt registreringsplikt 

• Skadekostnadene fordeles mellom utleieselskapene og TFF 

 

Alternativ 2 B) til endringer i forskrift om unntak fra forsikringsplikt er å foretrekke, da denne 

lovteksten er tydeligere og enklere å forstå. 

 
Bransjen vil påpeke at det er viktig å klart definere «utleie». 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

• Trafikkforsikringsforeningen må dekke alle skader som forårsakes av privateide små elektriske 

kjøretøy. 

• Trafikkforsikringsforeningen får større arbeidsmengde, spesielt hva gjelder personskader 

• Forsikringsbransjen må utvikle forsikringsprodukter for utleieselskapene. Dette vil medføre 
noen kostnader 

 

 

3.3.3 Alternativ 3 - individuell forsikringsplikt for utleide og privateide små elektriske kjøretøy 

 

Allmenn rettsoppfatning taler for at den som eier kjøretøyet skal være ansvarlig for skader som 

inntreffer, og dermed også for individuell forsikringsplikt for privateide små elektriske kjøretøy. 

 
En individuell forsikringsplikt for privateide små elektriske kjøretøy vil bidra til å bevisstgjøre eiere og 

brukere det ansvaret de har når de kjører små elektriske kjøretøy. Det vil være liten eller ingen 

skadeforebyggende effekt for privatpersoner dersom privateide kjøretøy skal være omfattet av den 

kollektive dekningen. Det er også problematisk at privatpersoner får «gratis» forsikring gjennom den 

kollektive ordningen og at andre betaler premien. 
 

Det er imidlertid flere utfordringer med individuell forsikringsplikt for private: 

 

• Det kan bli en utfordring at kjøretøyene ikke registreres med tanke på identifikasjon av 

kjøretøyene. Utleieselskaper kan nok enklere løse dette med nummerering og merking av 

kjøretøyene. For private som for eksempel eier flere kjøretøy kan dette bli utfordrende. 

Hvordan identifisere kjøretøyene? Eksempelvis kan en familie ha mange el-sparkesykler der 

spørsmålet blir hvilke av disse som er omfattet av forsikringen. Hvem har krav på seg til å 

tegne forsikring? Er det barnet over en viss alder? Er det foreldrene? Når det gjelder BAL-

ansvaret, knyttes forsikringen opp mot objektet – motorvognen. I og med at el-

sparkesykkelen ikke er registreringspliktig måtte man ha knyttet BAL-ansvaret opp mot 

privatpersonen 

• Svært krevende å få informert enkeltpersoner/privatpersoner om kravet om BAL-

ansvarsforsikring og risikoen ved ikke å tegne. Individuell forsikringsplikt for privateide små 

elektriske kjøretøy vil kreve omfattende informasjonskampanjer 
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• Når kjøretøyene ikke er registreringspliktige betyr dette også at det er forsikringsplikt når 

kjøretøyet blir brukt, faren med eller hensatt slik at det kan komme opp i skadebotkrav, jf bal 
§ 15 annet punktum. Dette kan være vanskelig å forstå for forbrukere og by på 

erstatningsmessige utfordringer for selskapene. Eksempelvis kan det ta fyr i en parkert og 

uforsikret el-sparkesykkel 

• Det må antas at mange ikke kommer til å forsikre sitt lille elektriske kjøretøy da det ikke 

registreres og dermed ikke medfører noen konsekvenser å være uforsikret (med mindre man 

skader seg selv eller andre/annet) 

• TFF har regressrett dersom el-sykkelen skulle vært forsikret, men ikke er det, jf. Bal § 13. 

Dette kan medføre at (svært unge) personer havner i bunnløs gjeld dersom de skader andre 

med en el-sparkesykkel. TFF har mulighet for å søke regress mot mindreårige 

• Personer under 18 år. Mange brukere av små elektriske kjøretøy er mindreårige. Selv om det 
blir innført en aldersgrense på 16 år vil foreldre/foresatte være ansvarlig for å forsikre 

kjøretøyene når barna er under 18 år 

 
  
Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Individuell forsikringsplikt for utleieselskapene kan få konsekvenser for selskapenes lønnsomhet fordi; 

• Forsikringspremien vil bli høy som følge av høy risiko for store erstatningsutbetalinger 

o Objektivt ansvar gjør at det lille elektriske kjøretøyet har ansvaret for skaden. Det blir 

krevende for forsikringsselskapene å hevde at sykkelen ikke hadde skyld. Ved store 

personskader kan erstatningsbeløpet bli høyt. I og med at BAL i Norge er ulimitert, er 

risikoen for store skader med høy frekvens til stede 

o I og med at antall el-sparkesykler i Norge er relativt lav, vil det være utfordrende å få 

inn premie som speiler faktisk risiko. (Stor risiko vs. Liten bestandspremie) 

• Premien må dekkes opp av inntjening på utleie. Noe som fører til at bruken av syklene blir 

langt dyrere 

• Dårlig skadehistorikk hos utleiefirma gir høy forsikringspremie 

• Høyere risiko for skader påvirker også forsikringsselskapenes reassuranse-program. Økt risiko 

gir dyrere reassuranse for selskapene, noe som vil gjøre at forsikringspremien går opp 

• Utleiefirmaene må fokusere mer på skadeforebyggende tiltak 

o Regulere farten i visse områder 

o Spore sykler som kastes ut i naturen og utgjør en miljøfare 

o Utleieselskapene må tilrettelegge for bruk av hjelm i tilfelle påbud 

o Regulere parkering 

 
 

3.3.4 Forsikringsplikt for mindreårige. 

 
En forsikringsplikt for mindreårige eiere av små elektriske kjøretøy vil ikke være mer problematisk enn 

for mindreårige eiere av mopeder. I dag kan mindreårige kjøpe moped eller lett motorsykkel med 

samtykke fra foreldre eller verge, og forsikringsselskapene vil kreve samtykke fra foreldrene ved 

opprettelse av forsikring. 
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3.3.5 Tilgjengelige forsikringsprodukter 
 

Ved innføring av individuell forsikringsplikt må forsikringsselskapene utvikle forsikringsløsninger. Det 

vil medføre noen utviklingskostnader, men trolig ikke veldig omfattende. Det vil trolig ikke være 

aktuelt å innlemme en ansvarsforsikring i en innboforsikring eller i andre forsikringsprodukter da en 

bilansvarsdekning skiller seg vesentlig fra disse. 
 

Det vil også være en utfordring for selskapene at kjøretøyene ikke skal registreres, og ikke har 

nummerplate eller annen lignende identifikasjon. Her er det spesielt privateide kjøretøy som vil by på 

de største utfordringene. 

 
Når det gjelder prising, vil det som departementet peker på, være en usikkerhet knyttet til risiko som 

gjør denne vanskelig. Tall fra Oslo skadelegevakt viser at ulykkesrisikoen for elektrisk sparkesykkel er ti 

ganger høyere enn for vanlig sykkel. En bilansvarsdekning medfører også at en eventuell 

erstatningssum vil kunne bli enorm. Vi viser her til at grensen for tingskadeerstatning er 100 millioner 

kroner, og at personskade erstatning er ubegrenset.  

 

Dette betyr også at forsikringsselskapene kan få problemer med reassuranse. Norske 

forsikringsselskap reassurerer eksponeringen knyttet til motorvogn-porteføljen i det internasjonale 

reassuranse-markedet. At Norsk lov hevder ubegrenset ansvarssum i tilfelle personskade er noe 
reassurandørene synes er utfordrende. Dette fordi eksponeringen deres opp mot det norske 

markedet kan forstås som voldsom. Så vidt oss bekjent er det ingen andre land i Europa som har 
tilsvarende ubegrenset sum ved personskade i forbindelse med bilansvar. 

 

Hittil har risikoen kun knyttet seg til tyngre motorvogner, og den er for mange assurandører kjent 
basert på erfaringsdata.  At man nå også vil inkludere småelektriske kjøretøy med samme 

ubegrensete ansvarssum for person-skade vil påvirke eksponeringen opp mot reassurandørenes 

motorvogn-cover. Mest sannsynlig vil skadefrekvensen med hensyn til personskade øke vesentlig, og 

med det også eksponeringen til reassuransene. 

 
Dette må de internasjonale reassurandørene ta høyde for ved beregning av premie. Hele reassuranse-

programmet blir dyrere for forsikringsselskapene, en kostnad som vil gjøre at premien til 

utleieselskapene også øker. Resultatet kan bli at premien øker så kraftig man «kveler» hele 

utleiemarkedet. 

 

 

3.3.6 Krav til å medbringe forsikringsbevis 

 

Forsikringsbransjen mener et krav om å medbringe forsikringsbevis vil være fornuftig dersom det blir 

individuell forsikringsplikt for alle. Et forsikringsbevis på sykkelen vil bidra til å identifisere kjøretøy, 

eier og forsikringsselskap. Krav om forsikringsbevis kan dermed virke preventivt og føre til 

forutsigbarhet, særlig i ulykkestilfeller. 
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På den annen side vil det, som departementet peker på, innebære en administrativ belastning både 

på forsikringstakere og forsikringsselskaper. Bransjen anser likevel at fordelene vil være større enn 

ulempene.  
 

Selve utstedelsen av forsikringsbeviset kan håndteres på flere måter. Eksempelvis kan 

forsikringsselskapet skrive ut et klistremerke som skal festes på sykkelen, slik at man enkelt kan 

undersøke om forsikringsplikten er overholdt ved kontroll. 

 
Dersom det blir individuell forsikringsplikt for utleieselskapene alene, vil ikke behovet for å medbringe 

forsikringsbevis gjøre seg gjeldende i like stor grad. Utleieselskapene kommer til å kjøpe 

flåteforsikringer, og det vil dermed være enkelt å finne ut av hvor en el-sparkesykkel er forsikret. 

 

 
3.3.7 Ikrafttreden – tid til tilpasning 

 

Bransjen deler departementet syn om at kommersielle utleiere raskt vil kunne tilpasse seg en 

forsikringsplikt, men at det vil være behov for mer tid til tilpasning for privateide kjøretøy. 

Forsikringsselskapene trenger tid til å utvikle forsikringsprodukter og løsninger i begge tilfellene.  

 

Dersom forsikringsplikten bare skal gjelde for de kommersielle utleierne anser vi at 2-3 måneder fra 

beslutning er tilstrekkelig for de fleste forsikringsselskapene. 

 
Dersom bransjen skal utvikle forsikringsprodukter for det private markedet vil trolig ikrafttreden 1. 

januar 2023 være tilstrekkelig. 
 

 

3.3.8 Bekymringer knyttet til omklassifisering og økonomi 
 

Forsikringsbransjen har tidligere uttrykt sine bekymringer rundt en omklassifisering av små elektriske 

kjøretøy til motorvogn. Forslaget om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven og de 

økonomiske konsekvensene av dette, herunder branntilfeller, er ikke godt nok utredet. Det finnes 

flere eksempler på utleieselskap som har opplevd brann i sine lokaler som benyttes til å lade opp hele 
flåten med el-sparkesykler for å være klar til neste dags bruk. Det er som kjent mye energi i batteriene 

som benyttes i el-sparkesyklene, og når flere står til opplading i samme rom, er øker skadepotensialet 

betydelig.  

 
3.4 Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring - forslag om formildende regler for tap av førerrett ved 

ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn. 
 

Forsikringsbransjen er positive til at de reglene som gjelder for moped i tapsforskriften også vil gjelde 

for liten elektrisk motorvogn og har ingen øvrige bemerkninger til lovforslaget. 

 
3.5 Klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn - forslag til 
ny forskrift 

 

Forsikringsbransjen har ingen kommentarer til endringen. 
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