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Høringsuttalelse til forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
 
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur- 28/22, har i møte 23.03.2022 fattet følgende vedtak: 
 
HTIK vedtar følgende høringsuttalelse til statens vegvesens høring om forslag til nye regler for små 
elektriske kjøretøy: 
  

1. Ullensaker kommune er positive til de endringer i gjeldende forskrifter som muliggjør 
følgende:  
· forslaget om at kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven, og at det stilles krav om 

individuell forsikringsplikt for både utleide og privateide små elektriske motorvogner. 
· Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, 

samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 
· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 

moped. Gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring legges til grunn. 

 
2. Ullensaker kommune ønsker ikke at følgende endringer innføres: 

 
· Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 

høyere aldersgrense som en følge av dette. Dersom tiltaket vedtas vil det være 
nødvendig med aldersbegrensning.  
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PS 28/22  Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 23.03.2022 

 
 

Høringsuttalelse til forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
HTIK vedtar følgende høringsuttalelse til statens vegvesens høring om forslag til nye regler for små 
elektriske kjøretøy: 
  

1. Ullensaker kommune er positive til de endringer i gjeldende forskrifter som muliggjør 
følgende:  
· forslaget om at kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven, og at det stilles krav om 

individuell forsikringsplikt for både utleide og privateide små elektriske motorvogner. 
· Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, 

samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 
· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 

moped. Gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring legges til grunn. 

 
2. Ullensaker kommune ønsker ikke at følgende endringer innføres: 

 
· Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 

høyere aldersgrense som en følge av dette. Dersom tiltaket vedtas vil det være 
nødvendig med aldersbegrensning.  

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Statens vegvesen har på oppdrag fra samferdselsdepartementet sendt forslag til nye regler for små 
elektriske kjøretøy på høring, med frist for uttalelser innen 28.mars 2022. Statens vegvesen har 
tidligere sendt forslag til endringer i regelverket på høring hvor Ullensaker kommune ga sine innspill. 
Som oppfølging av sistnevnte høringsrunde har regjeringen besluttet følgende innstramminger i 
regelverket med virkning fra våren 2022:  
 

· Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små 
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elektriske kjøretøy. 
· Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». 
· Aldersgrense på minst 12 år.  
· Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. 

Det er i tillegg vedtatt ny lov som gjør det mulig for kommunen og forskriftsfeste en rekke 
bestemmelser til utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.  
Dette må sees i sammenheng med forslagene som legges frem i denne høringsrunden, der det bes 
om innspill på følgende:  

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

· Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har 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 

Forslagene vil føre til endringer i følgende forskrifter og gjelde for all bruk av elsparkesykler og andre 
små elektriske kjøretøy definert av loven.  

· forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) 
· forskrift 19. januar 2004 nr. 19 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 
· forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 

trafiklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 
· forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt 
· forskrift 1. april 1976 nr. 3 om trafikktrygd m.v.  
· forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. 
· ny forskrift om virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn 

 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - høringsnotat SVV 
Vedlegg 2 -  FSK PS 24-21 
 
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 23.03.2022: 
 
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede, medregnet 2 møtende vararepresentanter 
Votering:  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
HTIK - PS 28/22 Vedtak: 
 
HTIK vedtar følgende høringsuttalelse til statens vegvesens høring om forslag til nye regler for små 
elektriske kjøretøy: 
  

1. Ullensaker kommune er positive til de endringer i gjeldende forskrifter som muliggjør 
følgende:  
· forslaget om at kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven, og at det stilles krav om 

individuell forsikringsplikt for både utleide og privateide små elektriske motorvogner. 
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· Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, 
samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 

· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 
moped. Gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring legges til grunn. 

 
2. Ullensaker kommune ønsker ikke at følgende endringer innføres: 

 
· Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 

høyere aldersgrense som en følge av dette. Dersom tiltaket vedtas vil det være 
nødvendig med aldersbegrensning.  

 
Saksopplysninger: 
Statens vegvesen har gjennomført et omfattende vurderingsgrunnlag som beskriver fordeler og 
ulemper ved innføring av de ulike forslagene som nå er sendt på høring. Ullensaker kommune har 
lest gjennom høringsnotatet og oppsummerer nedenfor kommunens vurderinger til forslagene. 
Kommunens vurderinger samsvarer god med høringsnotatet til Statens vegvesen (vedlegg 1). Saken 
tar for seg endringene punktvis:   
 

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

Undersøkelser utført av skadelegevakten i Oslo viser at nesten en tredel av ulykker med 
elsparkesykler har skjedd i forbindelse med fortau, men det er kun et fåtall av disse ulykkene som 
skyldes kollisjon med fotgjengere. Ettersom det er få ulykker mellom elsparkesyklister og gående på 
fortau, vil et forbud mot kjøring på fortau trolig i liten grad bidra til å redusere ulykkestallene. Et 
forbud vil likevel kunne øke den opplevde tryggheten og fremkommeligheten for de gående. 
  
Konfliktnivået må sees i sammenheng med andre virkemidler og stedet i seg selv. I Oslo sentrum er 
det en høy andel brukere av elsparkesykler og det er et høyt antall utleide elsparkesykler i omløp. I 
tillegg er det høy befolkningstetthet som fører til overkapasitet på enkelte fortau, særlig i sentrum. 
Situasjonen, inkl. ulykkestallene er ikke sammenlignbare med andre mindre byer og tettsteder.  Ny 
lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn gjør det mulig for kommunen å innføre 
egne begrensninger og vilkår for bruk som kan gi en bedret trafikksituasjon og dempet konfliktnivå 
mellom elsparkesyklister og fotgjengere på fortau. Kommunene som opplever utfordringer mellom 
små elektriske kjøretøy og fotgjengere bør dermed innføre restriksjoner i disse områdene.  Økt bruk 
av privateide kjøretøy kan i mindre grad reguleres på denne måten, og vil imidlertid kunne bidra til å 
øke konfliktene. 
Det er ikke alle steder som er opparbeidet med gang-/sykkelvei eller sykkelfelt. Et forbud mot bruk 
på fortau vil dermed innebære økt risiko for brukere av liten elektrisk motorvogn (elsparkesykkel), 
ettersom de må benytte kjørebanen og blandes med andre harde trafikanter. I tillegg til at 
elsparkesyklister vil bli presset til å kjøre i kjørebanen fremfor fortau, vil et forbud kunne skape store 
usikkerheter knyttet til regelens rekkevidde. Det er ikke alltid klare skiller mellom hva som er fortau, 
gang-/ sykkelveg eller andre arealer (plasser/ torg). 
  
Fortau er definert som et anlegg for gående som er atskilt fra kjørebanen med kantstein, mens gang- 
og sykkelveg er separert fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde/ rekkverk, kantstein eller på 
annen måte. I tillegg skal gang- og sykkelveger være skiltet med offentlig trafikkskilt. Det er likevel 
ikke alle gang-/sykkelveger som er skiltet og noen ganger kan fortau og gang-/sykkelveger se 
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identiske ut, det eneste som skiller dem er arealformål i reguleringsplanen. Dette gjør det vanskelig å 
skille mellom dem og det blir utfordrende å for enhver å vite hvor forbud regelen skal gjelde. 
  
Det finnes også områder der det varierer mellom fortau og gang-/sykkelveger på samme strekning. 
Endringen vil fordre at gående, syklende og de som utfører kontroll kan skille mellom arealformålene 
(fortau, gang-/sykkelveg, plass, torgareal ol.) og at alle gang-/ sykkelveger er skiltet. 
 
Utfra en helhetlig vurdering av forslaget finner ikke Ullensaker kommune grunn til å innføre ny regel 
om forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på fortau. Tiltaket vil muligens bedre opplevelsen 
for gående i områder med mange fotgjengere og smale fortau, men tiltaket vil ha klare ulemper for 
de myke trafikantene som benytter elsparkesykkelen i områder der det ikke er tilrettelagt for denne 
gruppen trafikanter. Ullensaker kommune ønsker ikke å støtte forslaget om forbud for bruk på 
fortau. Regelen må også sees i sammenheng med nye lovverk som gjør det mulig å regulere bruken 
på offentlig grunn i større grad. Det vises også til tidligere høringsuttalelse fra Ullensaker kommune 
til statens vegvesen, FSK PS 24/21 (vedlegg 2). 
  
Dersom endringene likevel skulle innføres vil en mulig høyere aldersgrense som følge av endringen 
være positivt. På den måten slipper barn og unge å bli presset til å kjøre i kjørebanen sammen med 
biler og annen tungtrafikk når de ikke kan benytte fortau. Kommunen støtter dermed forslaget om 
høyere aldersgrense, eventuelt justere regelen slik at barn under 16 år kan benytte fortau. 
  

· Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 

I dag er små elektriske kjøretøy klassifisert som sykkel og er unntatt bilansvarsloven. Eier av 
kjøretøyet har dermed ikke plikt til å tegne ansvarsforsikring på kjøretøyet. Små elektriske kjøretøy er 
også unntatt fra forsikringsselskapenes felles ansvar for skade forårsaket av uforsikrede 
motorvogner. Det er dermed eier eller bruker, eventuelt dennes personlige forsikring, som må dekke 
skader som kjøretøyet forårsaker på personer eller eiendom. 
  
Ved omklassifisering fra sykkel til motorvogn vil kjøretøyene ikke lenger omfattes av de nåværende 
unntakene som gjelder sykkel og vil omfattes av bilansvarsloven. Da vil det stilles krav om forsikring, 
hvis det ikke gjøres særskilt unntak. 
 
Bakgrunnen for ansvarsordningen (bilansvarsloven) er at motorvogner representerer en av de mest 
fremtredende risikofaktorer i moderne samfunn. Det har derfor vært ansett som nødvendig å sørge 
for at de som lider skade, blir kompensert på en effektiv og sikker måte. Samtidig har man ønsket å 
beskytte eiere og brukere av motorvogn mot et personlig ansvar som kan virke ruinerende. 
 
Ulykkesstatistikken for elektriske elsparkesykler fra 2020 og 2021 viser at risikoen for å bli utsatt for 
en ulykke på elektrisk sparkesykkel er stor og vesentlig høyere enn for sykkel. For å bidra til 
risikoreduserende adferd både hos kommersielle utleiere og private brukere, samt sikre skadelidte 
bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for å vurdere om små elektriske kjøretøy 
bør omfattes av bilansvarsloven. 
Statens vegvesen hører nå tre ulike formuleringer av dette forslaget og ber særskilt om 
høringsinstansenes innspill til disse:  
 

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

Forskjellen på nr 2 og nr 3 er at forslag nr 2 inneholder krav om individuell forsikringsplikt for utleide 
små elektriske motorvogner, mens forslag 3 også gir krav om slik forsikringsplikt til privateide små 
elektriske motorvogner. 
   
Selv om de fleste ulykkene har skjedd med utleide elsparkesykler, må dette sees i lys av de fleste 
dødsulykkene hovedsakelig har skjedd med privateide kjøretøy. Det er derfor ikke kunnskapsbaserte 
holdepunkter for å si at privateide kjøretøy samlet sett representerer vesentlig lavere risiko enn 
utleide kjøretøy. 
 
Samlet sett anser departementet at argumentene for forsikringsplikt gjør seg sterkest gjeldende for 
utleide kjøretøy. Privateide kjøretøy er likevel også forbundet med stor skaderisiko og potensiale for 
risikoreduserende adferd, og disse øker stadig i antall. Derfor er det også aktuelt at privateide 
kjøretøy underlegges forsikringsplikt. 
 
Ullensaker kommune anbefaler derfor å vedta forlaget om at kjøretøy skal omfattes av 
bilansvarsloven, og at det stilles krav om individuell forsikringsplikt for både utleide og privateide 
små elektriske motorvogner.  
 

· Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 
moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til 
grunn. 

Ved omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn vil ikke bare den alminnelige 
promillegrensen på 0,2 bli gjeldende. De alminnelige reglene for sanksjonering av ruspåvirket kjøring 
vil også bli gjeldende. Dette vil være slik det var i perioden 2014-2018 da selvbalanserende kjøretøy 
(Segway mfl.) var klassifisert som motorvogn og omfattet av 0,2 grensen. 
  
Ved promille 0,2–0,5 skal det som regel ilegges bot, ved gjentakelse eventuelt også betinget fengsel. 
Botens størrelse varierer utfra promillen og er standardisert gjennom Riksadvokatens rundskriv 
2/2021.  Ved promille 0,2-0,5 er hovedregelen etter gjeldende forskriften at det ikke idømmes tap av 
førerrett. Unntaket er de som har førerett kl B på prøve og ved skjerpede omstendigheter. 
  
Når elsparkesykler (små elektriske kjøretøy) nå klassifiseres som motorvogn, er det naturlig at regler 
for sanksjonering ved ruspåvirket kjøring også gjelder. Kommunen støtter at mindre elektriske 
motorvogner underlegges formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende 
gjeldende regler for moped.  
 

· Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt 
forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 

Det store antallet elsparkesykler (utleiesykler) har skapt utfordringer når det gjelder parkering, særlig 
i de større byene. Disse kjøretøyene har ofte blitt parkert eller henslengt på smale fortau, gang-
/sykkelveger, torg og i parker, noe som har skapt utfordringer for andre trafikanters 
framkommelighet og sikkerhet. 
  
Den nye loven som tar for seg utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn gjør det mulig for 
kommuner og utarbeide en forskrift med krav og regler til bruken av små elektriske motorvogner 
(elsparkesykler). Kommunen kan bla. stille krav om parkeringssoner og forbudssoner med mer. På 
den måten vil parkeringsutfordringene, slik mange opplever de, kunne løses av den enkelte 
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kommune. Slike krav og regler kan implementeres digitalt i de ulike utleieres applikasjoner, en annen 
metode er fysiske oppmerkinger gjennomført av kommunen selv, som f.eks. vegoppmerkingssymbol. 
 
Fysisk oppmerking av parkeringsplasser på steder som er hensiktsmessig, kan gi et ryddigere bymiljø. 
Vegoppmerkingssymbolet vil likevel ikke garantere at alle elsparkesykler parkeres på oppmerket 
plass. Det er positivt at det utarbeides et felles vegoppmerkingssymbol som kan brukes av kommuner 
i hele landet. Selv om parkeringsplasser for utleie sykler kan løses bedre gjennom digitale påbudt/ 
forbud soner, støtter Kommunen forslaget til nytt vegoppmerkingssymbol. 
 
Anbefaling:  
Kommunedirektøren anbefaler at sakens innstilling vedtas slik den foreligger og at innstillingen 
sammen med saksutredningen sendes som høringsinnspill fra Ullensaker kommune til Statens 
vegvesen. 
 
 
 


