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Høring – forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy 

Vi viser til høringsbrev datert 19.02.2022 og samtale med Anette Hauge der vi fikk utsatt frist til i dag. 
 
Vegforum for byer og tettsteder (VBT) er et forum for de 24 største kommunene i landet. Medlemmene er fra 
kommuner med markerte by og sentrumsområder. VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor 
myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der dette er hensiktsmessig. Vi ønsker å komme 
på høringslisten i saker som omhandler kommunalt vegnett slik at vi får bedre tid til å forberede gode 
høringsuttalelser. 

Forslag om forbud mot kjøring på fortau  
Vi er enige i at det må gjennomføres tiltak som reduserer konflikt mellom småelektriske kjøretøy og 
fotgjengere. Vi ønsker oss en utvikling der flere kan gå mer og lengre, gange må derfor bli prioritert både i 
forhold til framkommelighet og trygghet. 
 
Arealene spesielt i sentrumsområdene er begrenset og vi tror det blir vanskelig å håndheve et forbud for 
småelektriske kjøretøy på fortau. Overgangene mellom de ulike trafikkarealene i sentrumsområdene kan ofte 
være vanskelig å oppdage, og for den jevne trafikant kan et forbud bli vanskelig å forholde seg til. 
Bestemmelser for ferdsel i gågater må inngå i de nye reglene. 
 
Vi ønsker at det blir vurdert om sonebestemmelser kan være mer egnet for denne reguleringen. 
 
Det blir også vanskelig å forstå at trafikanter som faller inn under definisjonen syklende kan sykle på fortau 
(j.fr. trafikkreglene §18) mens små elektriske kjøretøy må ut i gata. Vi tror derfor at disse reglene må sees i 
sammenheng. Det virker også logisk med tanke på å sikre trygge forhold for fotgjengere.  

Aldersgrenser 
Dersom det blir forbud mot bruk av fortau, støtter vi forslaget om aldergrense på 16 år for å ferdes med 
småelektriske kjøretøy i kjørearealer. Trafikanter under 16 år kan fortsatt ferdes på fortauene. Vi tror likevel at 
reglene blir vanskelig å håndheve. 
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Trafikkskilt og vegoppmerking  
Vi støtter at det innføres et eget vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn som kan brukes til å 
skape mer ryddige trafikkforhold og til å merke parkeringsplasser reservert for denne trafikantgruppen.  

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven  
Vi mener at det er rimelig at liten elektrisk motorvogn, som kan forårsake betydelige skader ved en ulykke, 
også bør omfattes av krav om individuell forsikring. Dette gir også et ønsket incentiv til at eieren skal redusere 
risikoatferd, noe som er ønskelig for samfunnet. 
 
Vi mener at en slik forsikring bør gjelde både for privateide og utleide små elektriske kjøretøy. 

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring  
Vi støtter forslaget om formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring med liten elektrisk 
motorvogn, tilsvarende som for moped. 

Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn  
Vi støtter at det utarbeides en forskrift som klargjør virkeområdet. Det er viktig at det blir en logisk 
sammenheng mellom spesielt mellom reglene som gjelder for el-sparkesykler og el-sykler. 

 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet i et samarbeid mellom VBT og Norsk kommunalteknisk forening (NKF). 
Likelydende uttalelser er sendt inn fra de to foreningene.  

 
 
 

Sola 29. mars 2022 
 
 

Turid Åsen  
Daglig leder VBT 

 


