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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 22.03.2022 

Sak: 57/22 
  

Tittel: Saksprotokoll - Høring  -  Forslag til endringer i reglene for små 
elektriske kjøretøy  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 21/913 
 
Vedtak: 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag til 
endringer i regelverk for små elektriske kjøretøy:  

1. Trondheim kommune mener at små elektriske kjøretøy fortsatt må kunne brukes på fortau fordi 
det vil være et for inngripende tiltak med et generelt forbud. Det skal likevel kunne skiltes med 
forbud mot små elektriske kjøretøy på fortau der det ansees som hensiktsmessig, eksempelvis der 
det er smale fortau og sykkelfelt er tilgjengelig. Trondheim kommune støtter at aldersgrense for 
kjøring av små elektriske kjøretøy bør være 12 år. Aldersgrensen må ikke gjelde for barn under 12 
år i følge med foresatte. 

2. Trondheim kommune støtter forslaget om formildende regler for tap av førerrett ved 
ruspåvirket kjøring, tilsvarende gjeldende regelverk for moped. Forøvrig legges 
gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.  

 
Følgende flertallsmerknad fra partiene MDG, Ap, SV, Rødt, V følger saken: 
Høringssaken om endringer i reglene for små elektriske kjøretøy viser med all tydelighet at ettersom den 
generelle trafikkbildet endrer seg og blir mer komplisert med ny transport-og mobilitetsteknologi avsløres 
et skrikende behov etter en bedre og mer sammenhengende sykkelinfrastruktur. 
 
Behandling: 
Ingrid Skjøtskift (H), alternativt forslag punkt 1 del 1 pva H, MDG, FrP 
Trondheim kommune mener at små elektriske kjøretøy fortsatt må kunne brukes på fortau fordi det vil 
være et for inngripende tiltak med et generelt forbud. Det skal likevel kunne skiltes med forbud mot små 
elektriske kjøretøy på fortau der det ansees som hensiktsmessig, eksempelvis der det er smale fortau og 
sykkelfelt er tilgjengelig. 
 
Ingrid Skjøtskift (H), alternativt forslag punkt 1 del 2 pva H, FrP 
Trondheim kommune støtter at aldersgrense for kjøring av små elektriske kjøretøy bør være 12 år. 
Aldersgrensen må ikke gjelde for barn under 12 år i følge med foresatte. 
 
Ingrid Skjøtskift (H) forslag pva H, FrP 
Pkt 2 strykes 
 
Ingrid Skjøtskift (H) forslag pva H, FrP 
Pkt 4 strykes 
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Ola Lund Renolen (MDG), merknad 
Høringssaken om endringer i reglene for små elektriske kjøretøy viser med all tydelighet at ettersom den 
generelle trafikkbildet endrer seg og blir mer komplisert med ny transport-og mobilitetsteknologi avsløres 
et skrikende behov etter en bedre og mer sammenhengende sykkelinfrastruktur. 
 
Votering 

1. Ved alternativ votering mellom innstillinga pkt 1 og Skjøtskifts pkt 1 del 1 ble 
Skjøtskifts forslag vedtatt med åtte stemmer (3Ap, 2H, MDG, FrP, V), mot tre stemmer 
(Sp, SV, Rødt) 

2. Ved alternativ votering mellom innstillinga pkt 1 og Skjøtskift pkt 1 del 2 ble 
Skjøtskifts forslag vedtatt med sju stemmer (3Ap, 2H, FrP, V), mot fire stemmer (SV, 
MDG, Sp, Rødt) 

3. Ved alternativ votering mellom Innstillingas pkt 2 og Skjøtskifts forslag, ble Skjøtskifts 
forslag vedtatt med sju stemmer (3Ap, 2H, FrP, V), mot fire stemmer (MDG, SV, Sp, 
Rødt) 

4. Innstillinga pkt 3 ble enstemmig vedtatt  
5. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 4 og Skjøtskifts forslag, ble Skjøtskifts 

forslag vedtatt med sju stemmer (3Ap, 2H, MDG, FrP), mot fire stemmer (SV, Sp, V, 
Rødt) 

 
Merknaden fremma av Lund Renolen, ble støtta av partiene Ap, SV, R, V, og følger saken som 
en flertallsmerknad 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


