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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 10.03.2022
Tidspunkt kl 09:30

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannessen Varaordfører OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF

Saksliste
Saksnr Sakstittel
016/22 Godkjenning av møteinnkalling
017/22 Samlesak for delegasjonssaker
007/22 Ferdigattest - gnr 33 bnr 1 - Lindsetveien 85 - Adkomst
008/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Pål Magnus Aglen
009/22 Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd  - 

Fradeling av nausttomt
010/22 Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd - 

Fradeling av nausttomt
011/22 Gnr 34 bnr 15 - Setran Settefisk AS - Tillatelse til tiltak for 

oppføring av filterhus mm.
012/22 Vedtak om motorferdsel i utmark- Sturla Brandtzæg
013/22 Vedtak - utslipp av avløpsvann -  gnr 12 bnr 88 fnr 3 - 

Hopaveien 218 - Utslippstillatelse fra oljeutskiller
014/22 Tillatelse til tiltak -  gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3 - Hopaveien 218 - 

Søknad om tillatelse til tiltak for nedsetting av sandfangkum 
og oljeutskiller - Tore Løkke AS

015/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Bjørn Nilssen

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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016/22 Tillatelse til tiltak -  gnr 20 bnr 65 - Steinsdalsveien 29 - 
Utskifting av skilt på vegg/reklameskilt

017/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjell Hagen
018/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Olav Svee
018/22 Samlesak for referatsaker
005/22 Trafikksikkerhetsordningen "Trygt hjem for en 50-lapp" - 2022
006/22 Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Politiske saker:
019/22 Gnr 20, bnr 10, fnr 1 - Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for etablering av nettstasjon og 
kabelanlegg ved Ørin. Tiltakshaver - Tensio TS AS.

020/22 Fastsetting av grenser mellom elv/bekk og sjø      
Diskusjonssak:
Polititjenester og beredskap

Steinsdalen,  02.03.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/179 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 02.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
016/22 Formannskap 10.03.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/179 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 02.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
017/22 Formannskap 10.03.2022

Samlesak for delegasjonssaker

Sakene tas til orientering.

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
007/22 Ferdigattest - gnr 33 bnr 1 - Lindsetveien 85 - Adkomst
008/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Pål Magnus Aglen
009/22 Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd  - Fradeling av nausttomt
010/22 Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd - Fradeling av nausttomt
011/22 Gnr 34 bnr 15 - Setran Settefisk AS - Tillatelse til tiltak for oppføring av filterhus mm.
012/22 Vedtak om motorferdsel i utmark- Sturla Brandtzæg
013/22 Vedtak - utslipp av avløpsvann -  gnr 12 bnr 88 fnr 3 - Hopaveien 218 - 

Utslippstillatelse fra oljeutskiller
014/22 Tillatelse til tiltak -  gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3 - Hopaveien 218 - Søknad om tillatelse til 

tiltak for nedsetting av sandfangkum og oljeutskiller - Tore Løkke AS
015/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Bjørn Nilssen
016/22 Tillatelse til tiltak -  gnr 20 bnr 65 - Steinsdalsveien 29 - Utskifting av skilt på 

vegg/reklameskilt
017/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjell Hagen
018/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Olav Svee



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, ajourført 
med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-10 jf. SAK10 §§ 
8-1 og 8-2.

JpID: 22/376

Tiltakshaver:
Nils Sigurd Klykken
Skogstien 1 A
7804 NAMSOS

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Lindsetveien 85 33 1 15

Tiltakets/byggets art

Nyanlegg/adkomst til hytte

Vedtaksdato Saksnr

03.02.2022 007/22

Dato for søknad om ferdigattest: 13.10.21

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf pbl §20-4).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon 

for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, godkjent dokumentasjon 
og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 03.02.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Pål Magnus Aglen
Furuvegen 28 A
7058 JAKOBSLI

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091748- 
Skjemanr.:800022

22/109 - 2 04.02.2022

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Pål Magnus Aglen

Viser til søknad mottatt 04.02.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Pål Magnus Aglen om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 20 turer pr sesong frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Pål Magnus Aglen søkte 04.02.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 32/38. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal delvis følge veg som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av 
veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for 
storfugl og orrfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
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og leveområde for skogshøns. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig 
grad. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn 
som skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at 
naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull 
natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Sveinung Brattgjerd
Straumholveien 353
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
22/84 - 2 10.02.2022

Saksnr. Utvalg
009/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 009/22

Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd  - Fradeling av nausttomt

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Fradeling av nausttomt - Stian Larsen
Byggested: Gbnr: 33/1
Tiltakshaver: Stian Larsen
Ansvarlig søker: Sveinung Brattgjerd

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av nausttomt på ca. 90 m2 som omsøkt fra gnr. 33 
bnr. 1.

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Sveinung Brattgjerd søker om å dele fra en nausttomt i Lindset Hytteområde for å selge den til Stian 
Larsen. Området er satt av til naustbebyggelse i reguleringsplan for Lindset Hytteområde. 

Begrunnelse
I områder satt av til naustbebyggelse i regulert område tillates etablering av nausttomt på eiende 
eller festet grunn (herunder punktfeste), samt bygging av naust, uten regulering eller dispensasjon 
fra pbl. § 1-8 forutsatt at bestemmelsene følges:
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- Naust skal være i én etasje og utelukkende innredet for oppbevaring av båt og sjøutstyr
- Naustet skal være røstet mot vannet, og tillat takform er saltak. 
- Naust skal ikke overstige 40m2 og gesimshøyde skal ikke overstige 2,5 meter. Nye naust skal 

fortrinnsvis plasseres i tilknytning til eksisterende naust.
- Naust skal oppføres uten vinduer og i tradisjonell stil i form og farge. Enkeltstående vindu kan 

tillates der dette er i tråd med annen nærliggende naustbebyggelse. Vindu skal når naust ikke 
er i bruk være tildekket med vinduslem lik bordkledning ellers.

- Etablering skal ikke være til hinder for fri ferdsel for allmennheten i strandsonen. Støping av 
større skråplan/båtopptrekk foran naustet er ikke tillatt.

Det byggetekniske avklares i egen byggesak.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke andre registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling og vi anser derfor at fradelingen i 
svært liten grad vil berøre naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å 
være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven.
I og med at naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tomta er utsatt for stormflo, og derfor er det viktig at naustet er rustet for dette.
Tiltaket berører ikke hensynssone for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, brann-
/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
Området er satt av til naustbebyggelse i reguleringsplanen.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2294 1 2294 Stian Larsen

Du må betale et gebyr på kr. 2294 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 
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Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Mottakere
Stian Larsen Nordsihaugen 34 7715 STEINKJER



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Knut Joar Matberg
Finnemarka 4 B
7603 LEVANGER

Deres ref. Vår ref. Dato
22/82 - 2 10.02.2022

Saksnr. Utvalg
010/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 010/22

Vedtak om deling - Gnr 33 bnr 1 - Sveinung Brattgjerd - Fradeling av nausttomt

Viser til søknad mottatt 28.01.2022.

Tiltak: Fradeling av nausttomt
Byggested: Gbnr: 33/1
Tiltakshaver: Knut Joar Matberg
Ansvarlig søker: Sveinung Brattgjerd

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av nausttomt på ca. 90 m2 som omsøkt fra gnr. 33 
bnr. 1.

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Sveinung Brattgjerd søker om å dele fra en nausttomt i Lindset Hytteområde for å selge den til Knut 
Joar Matberg. Området er satt av til naustbebyggelse i reguleringsplan for Lindset Hytteområde. 

Begrunnelse
I områder satt av til naustbebyggelse i regulert område tillates etablering av nausttomt på eiende 
eller festet grunn (herunder punktfeste), samt bygging av naust, uten regulering eller dispensasjon 
fra pbl. § 1-8 forutsatt at bestemmelsene følges:
 

- Naust skal være i én etasje og utelukkende innredet for oppbevaring av båt og sjøutstyr
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- Naustet skal være røstet mot vannet, og tillat takform er saltak. 
- Naust skal ikke overstige 40m2 og gesimshøyde skal ikke overstige 2,5 meter. Nye naust skal 

fortrinnsvis plasseres i tilknytning til eksisterende naust.
- Naust skal oppføres uten vinduer og i tradisjonell stil i form og farge. Enkeltstående vindu kan 

tillates der dette er i tråd med annen nærliggende naustbebyggelse. Vindu skal når naust ikke 
er i bruk være tildekket med vinduslem lik bordkledning ellers.

- Etablering skal ikke være til hinder for fri ferdsel for allmennheten i strandsonen. Støping av 
større skråplan/båtopptrekk foran naustet er ikke tillatt.

Det byggetekniske avklares i egen byggesak.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke andre registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling og vi anser derfor at fradelingen i 
svært liten grad vil berøre naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å 
være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven.
I og med at naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tomta er utsatt for stormflo, og derfor er det viktig at naustet er rustet for dette.
Tiltaket berører ikke hensynssone for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, brann-
/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
Området er satt av til naustbebyggelse i reguleringsplanen.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2294 1 2294 Knut Joar Matberg

Du må betale et gebyr på kr. 2294 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 
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Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Mottakere
Sveinung Brattgjerd Straumholveien 353 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Kystplan As
Postboks 4 Fillan
7239 HITRA

Deres ref. Vår ref. Dato
21/984 - 13 10.02.2022

Saksnr. Utvalg
011/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 011/22

Gnr 34 bnr 15 - Setran Settefisk AS - Tillatelse til tiltak for oppføring av filterhus mm.

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Oppføring av filterhus
Byggested: Gbnr: 34/15 Setran Settefisk AS
Tiltakshaver: Setran Settefisk As

Vardevegen 8
6533 AVERØY

Ansvarlig søker: Kystplan As
Postboks 4 Fillan
7239 HITRA

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-3 jfr. § 20-1 gis det igangsettingstillatelse for utvidelse av 
betongfundament for oksygentank, oppføring av filterhus samt utvidelse/legging av sjøledning til 35 
m dyp. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Tiltaket gjennomføres iht. til søknad
 Ved søknad om ferdigattest skal dokumentasjon på innmålt utslippsledning leveres i Sosi 

format 
 I tillegg skal oppdatert kartutsnitt med utslippsledning leveres

Saksopplysninger
Kystplan AS har søkt og fått godkjent søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 
1-8 for utvidelse av betongfundament for oksygentank, oppføring av filterhus samt utvidelse av 
sjøledning til 35 meters dyp. Hensikten med søknaden er å få oppgradert eksisterende 
settefiskanlegg.
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Stein Maskin AS SØK Hele tiltaket

PRO Ansvar iht. søknad
UTF Ansvar iht. søknad

22.10.2021    1 22.10.2021

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger mottatt i lag med søknad datert 22.10.21 og med journaldato 
22.10.2021.

Forutsetninger iht lovverket
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. 
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10.
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven.
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr 3607 1 3607 Setran Settefisk As

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Setran Settefisk As Vardevegen 8 6533 AVERØY



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Sturla Brandtzæg
Nordslettvegen 31
7038 TRONDHEIM

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091520- 
Skjemanr.:800022

21/942 - 3 11.02.2022

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark- Sturla Brandtzæg

Viser til søknad mottatt 09.10.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Sturla Brandtzæg om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Sturla Brandtzæg søkte 09.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søkers kone er eier av hytte med gnr. 31/2/1. Det foreligger tillatelse 
fra grunneiere. Kjøretraseen skal i hovedsak følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre 
del av veien gjennom helårsbeite for elg og rådyr og leveområde for storfugl. Traseen berører ikke 
Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Søkers kone eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å 
innvilge dispensasjon for transport av bagasje og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for skogshøns. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig 
grad. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn 
som
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skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune 

 

Utvikling og miljø 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 

 
postmottak@osen.kommune.no 

7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 
 
 

Tore Løkke A S 
Stokksundveien 1010 
7177 REVSNES 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/116 - 3 11.02.2022 

 
 

Saksnr. Utvalg 
013/22 Formannskap 

 
Delegert sak nr.: 013/22 
 
Vedtak - utslipp av avløpsvann -  gnr 12 bnr 88 fnr 3 - Hopaveien 218 - Utslippstillatelse fra 
oljeutskiller 
 
Viser til søknad mottatt 07.02.22. 
 

Tiltak: Utslippstillatelse fra oljeutskiller 
Byggested: Gbnr: 12/88 Hopaveien 218 
Tiltakshaver: Tore Løkke AS, Lundfjorden 
Ansvarlig søker: Tore Løkke A S 

 
 
Vedtak 
Osen kommune gir tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann ved gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3 ved Nord 
Fosen Pukkverk med hjemmel i forurensningsloven § 11, jfr. forurensningsforskriften § 15-7. 
Tillatelsen gjelder fra 11.02.2022.  
 
Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 11.01.2022. 
 
Vilkår: 
1. Anlegget skal bygges i samsvar med søknad 
2. Det skal inngås avtale med firma om tømming av sandfangkum og oljeutskiller. Kopi av 

avtalen skal sendes kommunen i lag med søknad om ferdigattest 
3. Sandfangkum skal tømmes for sand/slam før det utgjør 50 % av våtvolum 
4. Oljeutskiller skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25 % av våtvolum, eller min. 1 gang pr. år 
5. Før det søkes om ferdigattest for anlegget, skal alle komponenter samt utløp måles inn og 

leveres kommunen som Sosifil. 
 
Vi gjør oppmerksom på at bygging av anlegget behandles etter plan- og bygningsloven, og behandles 
som egen sak. 
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Saksopplysninger 
Tore Løkke AS v/Ole Tobias Grønhaug søker om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann fra gnr. 12, 
bnr. 88, fnr. 3 ved Hopen pukkverk.  
 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften kap. 15. 
 
Informasjon om saken: 
Det er planlagt satt ned en 12 m3 oljeutskiller av type SUK-SR som er en ståltank, komplett 
oljeutskiller med prøvetakingskum tilpasset bilverksteder og industribedrifter som renser oljeholdig 
avløpsvann.  
Oljeutskilleren skal ta opp utvendig vaskevann. Vannforbruk til oljeholdig avløpsvann det søkes om er 
inntil 115 m3/år. 
Sandfangkum med dykket innløp er dimensjonert til 2,4 m3. 
Sandfang, oljeutskiller og ledninger er inntegnet på kartutsnitt i målestokk 1:250. I tillegg er det 
vedlagt oversiktskart i målestokk 1:1000. 
 
Begrunnelse 
Vurdering/drøfting: 
Omsøkte oljeutskiller er typegodkjent av Sintef, produktsertifikat 1226, og som skal leveres av Odin 
Maskin AS. Odin Maskin AS har også foretatt dimensjonering av anlegget, som er vedlagt som 
dokumentasjon. 
 
Samlet vurdering: 
Omsøkte anlegg er vurdert å være iht. kravene i forurensningsforskriften. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Byggesaksgebyr  1871 1 1871  

 
 
Det må betale et gebyr på kr. 1871,- for behandling av søknad om tillatelse til utslipp etter 
forurensningsforskriften § 15.7 i Osen kommune sitt gebyrregulativ. 
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Tore Løkke A S
Stokksundveien 1010
7177 REVSNES

Deres ref. Vår ref. Dato
22/132 - 3 18.02.2022

Saksnr. Utvalg
014/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 014/22

Tillatelse til tiltak -  gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3 - Hopaveien 218 - Søknad om tillatelse til tiltak 
for nedsetting av sandfangkum og oljeutskiller - Tore Løkke AS

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Søknad om tillatelse til tiltak for nedsetting av sandfangkum og oljeutskiller
Byggested: Gbnr: 12/88 Hopaveien 218
Tiltakshaver: Tore Løkke A S

Stokksundveien 1010
7177 REVSNES

Ansvarlig søker: Tore Løkke A S
Stokksundveien 1010
7177 REVSNES

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for bygging/nedsetting av sandfangkum, 
oljeutskiller med prøvetakingskum samt nødvendig avløp fra anlegget på gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3. 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 21-1.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Vilkårene i utslippstillatelsen skal følges

Saksopplysninger
Tore Løkke AS søker om tillatelse til tiltak for bygging/nedsetting av oljeutskiller med 
prøvetakingskum, sandfangkum og utslippsledning/avløp til sjø ved gnr. 12, bnr. 88, fnr. 3 ved Nord 
Fosen Pukkverk i Hopen.
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Tore Løkke AS SØK Hele tiltaket

PRO Ansvar iht. søknad
UTF Ansvar iht. søknad

10.01.2022     1 07.02.2022

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 10.01.2022 med journaldato 07.02.2022.

Forutsetninger iht. lovverket
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. 
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
4. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl § 21-10.
5. Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 
6. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Byggetillatelse 

anlegg for 
oljeutskiller

1871 1 1871 Tore Løkke A S

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Tore Løkke A S Stokksundveien 1010 7177 REVSNES



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Bjørn Arne Nilssen
Steinsdalsveien 1266
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091773- 
Skjemanr.:800022

22/142 - 3 18.02.2022

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Bjørn Nilssen

Viser til søknad mottatt 18.02.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Bjørn Nilssen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Bjørn Nilssen søkte 18.02.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/107. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal i hovedsak følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går
nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom
leveområde for skogshøns. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede
eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g. Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å 
innvilge dispensasjon for transport av bagasje og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant 
dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er snakk om transport fra hogstplass anses behovet 
som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
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Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Coop Midt-Norge Sa
Postboks 2425 Torgarden
7005 TRONDHEIM

Deres ref. Vår ref. Dato
22/108 - 4 3.02.2022

Saksnr. Utvalg
016/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 016/22

Tillatelse til tiltak -  gnr 20 bnr 65 - Steinsdalsveien 29 - Utskifting av skilt på 
vegg/reklameskilt

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Utskifting av skilt på vegg
Byggested: Gbnr: 20/65 Steinsdalsveien 29
Tiltakshaver: Coop Midt-Norge Sa

Postboks 2425 Torgarden
7005 TRONDHEIM

Ansvarlig søker: Eurosign As
Stanseveien 21
0975 OSLO

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 pkt. i, tillatelse til 
utskifting av skilt/reklame fra Coop Marked Osen til Coop Prix Osen ved gnr. 20, bnr. 65 som omsøkt.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Eurosign AS
Eurosign AS
Eurosign AS

SØK Hele tiltaket
PRO Ansvar iht. søknad
UTF Ansvar iht. søknad

03.02.2022        1 04.02.2022

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 22.01.2022 med journaldato 04.02.2022.

Forutsetninger iht lovverket
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. 
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2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 
nødvendig ansvarsrett jf. Pbl §23-3.

3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. Pbl § 21-9.

4. Når tiltaket er gjennomført, skal søknad om ferdigattest jf. Pbl. § 21-10 sendes kommunen.
5. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. Pbl § 23-2.

Saksopplysninger
Eurosign AS søker om tillatelse til tiltak for utskifting av Coop Marked skilt/reklame ved Coop Marked 
Osen ved gnr. 20, bnr. 65 i Osen. Alle utvendige fasadeskilt på vegger samt dekor printet på folie som 
skal festes på inngangsdør og sidefelt skal i sin helhet skiftes ut til Coop Prix Osen.

Planstatus
Reguleringsplan for Osen sentrum, planid – 2000-01 

Planformål
Forretning/næringsområde

Adkomst
Ingen endringer

Nabovarsel
Ikke relevant

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Omsøkte endringer skjer i forbindelse med at butikken endres fra Coop Marked til Coop Prix. 
Endringene er forholdsvis små, og skiltene er mindre enn 6,5 m2, og kan behandles etter pbl. § 20-4, 
Mindre tiltak på bebygd eiendom. Tiltaket er søkt etter pbl. § 20-3 med ansvarsrett, og behandles 
deretter.

Omsøkte tiltak vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming og visuelle
kvaliteter.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er
heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire,
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Folkehelseperspektiv
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale
miljøfaktorer.
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Klimaperspektiv
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tiltak som kan 

måles etter areal
3000 1 3000 Coop Midt-Norge 

Sa

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Eurosign As Stanseveien 21 0975 OSLO
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Kjell Jostein Hagen
Engansveien 28
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091779- 
Skjemanr.:800022

22/143 - 2 01.03.2022

Delegert sak nr.: 017/22

Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjell Hagen

Viser til søknad mottatt 20.02.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kjell Hagen om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Kjell Hagen søkte 20.02.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/8/4. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal i hovedsak følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går
nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom
leveområde for skogshøns. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede
eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g. Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å
innvilge dispensasjon for transport av bagasje og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant
dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er snakk om transport fra hogstplass anses behovet
som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
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Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Olav Svee
Monaveien 21
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
22/170 - 2 01.03.2022

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 27.02.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Olav Svee om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Olav Svee søkte 27.02.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av
bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte. Søkeren har hytte ved Skrottvatna på gnr. 8/1 og 8/3. Det 
foreligger tillatelse fra grunneiere. Det er to alternative kjøretraseer foreslått i søknad; en via 
Tenndalsveien og en via Gammelseterveien. Førstnevnte er kortest, men kan ha for lite snø. Begge er 
veier som ikke brøytes. Ifølge naturbase går deler av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort, rådyr 
og leveområde for skogshøns. Artsdatabanken inneholder ikke relevante registreringer for traseen.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g. Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å
innvilge dispensasjon for transport av bagasje og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant
dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er snakk om transport fra hogstplass anses behovet
som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
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eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for skogshøns. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig 
grad. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn 
som skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at 
naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull 
natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/179 - 3 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 02.03.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
022/22 Formannskap 10.03.2022 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
005/22 Trafikksikkerhetsordningen "Trygt hjem for en 50-lapp" - 2022 
006/22 Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
 
 
 
 
 



 

Trøndelag fylkeskommune  
 Seksjon Vegforvaltning  

 

 

 

OSEN KOMMUNE 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 16.02.2022 Vår referanse: 202210229-2 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Roger Dalsaune 

Trafikksikkerhetsordningen "Trygt hjem for en 50-lapp" - 2022 

Om ordningen 
Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning for ungdom som vil ta taxi hjem 
etter kl.22.00 i helgene. Formålet er at det skal være trygt, billig, og at 
man slipper å bruke egen bil eller sitte på med andre for å komme seg 
hjem fra ulike arrangement.  
Ordningen går ut på å forhåndsbestille skyss til den transportøren/de 
transportørene som den enkelte kommune har avtale med.  
Bestillingen må gjøres før et fast tidspunkt på kvelden.  
 
Trøndelag fylkeskommune har satt av 670.000,- kr til formålet i budsjettet 
for 2022.  
 
Av vedlegg 2 framgår det hvor stor øvre ramme den enkelte kommune 
kan påregne å få refundert som tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune.  
 
Fordelingsmodellen fordeler ett noe større beløp enn tildelingen da vi av 
erfaring vet at en del kommuner velger å avstå fra å bruke ordningen.  
Når det foreligger endelig svar fra kommunene om deltakelse kan 
beløpene bli justert. Kriteriene til grunn for fordelingen er folkemengde i 
alderen 13–19 år og antall kilometer riksveger/fylkesveger i kommunen.  
Ordningen gjelder ikke for områder som har «nattbuss».  
 
Retningslinjene som gjelder for ordningen i 2022 går fram av vedlegg 1.  
 
Tilpasset ordning for den enkelte kommune 
Vi opplever at det er stor variasjon i hvordan ordningen benyttes. Vi vil 
presisere at det er rom for den enkelte kommune å tilpasse reglene slik at 
de i størst mulig grad passer til kommunens behov. Med tanke på de siste 
års utfordringer er det enkelte kommuner som i større grad har åpnet for 
å benytte ordningen fra private adresser. Vi presiserer at det er rom for 
slike tilpasninger (se kriteriene punkt 12). I en periode hvor det har vært 
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svært få offentlige arrangement er det også gode grunner for å gjøre slike 
tilpasninger.  
Vi minner om at ordningen er et trafikksikkerhetstiltak og at tilpasninger 
som gjøres må være i tråd med ordningens intensjon. 
Rammen som er gitt hver kommune er begrenset. Det er noe rom for 
fleksibilitet, men vi må likevel varsle om at dersom kommunens tilpassede 
regelverk fører til overforbruk, så må kommunen regne med å dekke 
kostnader utover fylkets andel fra eget budsjett.  
 
Gjeldende retningslinjer og fordeling vedlegges.  
 
Praktisk 
Vi ber om at kommuner som vil ta i bruk ordningen i 2022, melder ifra til 
undertegnede. Dette slik at vi kan tilpasse rammer i forhold til faktisk 
bruk. 
 
Faktura 
Faktura skal merkes med Fordelingsnummer: 7160  
Kontaktperson: Roger Dalsaune 
E-faktura er foretrukket. Organisasjonsnummer: 817920632 
Postadresse for papirfaktura: Trøndelag fylkeskommune, Sentralt 
fakturamottak, postboks 2567, 7735 Steinkjer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Roger Dalsaune 
Rådgiver, seksjon vegforvaltning 
epost: rogdal@trondelagfylke.no 

Vedlegg 
1. Gjeldende kriterier for ordningen  
2. Trygt hjem for en 50-lapp – Fordeling 2022 
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Trygt Hjem for en 50-lapp - Fordeling 2022  
Gjeldende kriterier for ordningen Trygt-hjem-for-en-50-lapp 
 
Mottakere:  
FRØYA KOMMUNE 
MALVIK KOMMUNE 
RØROS KOMMUNE 
OPPDAL KOMMUNE 
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 
MELHUS KOMMUNE 
INDERØY KOMMUNE 
SKAUN KOMMUNE 
RENNEBU KOMMUNE 
SNÅSA KOMMUNE 
GRONG KOMMUNE 
LIERNE KOMMUNE 
INDRE FOSEN KOMMUNE 
VERDAL KOMMUNE 
LEKA KOMMUNE 
STEINKJER KOMMUNE 
NAMSOS KOMMUNE 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
SELBU KOMMUNE 
HØYLANDET KOMMUNE 
FLATANGER KOMMUNE 
OVERHALLA KOMMUNE 
LEVANGER KOMMUNE 
FROSTA KOMMUNE 
RØYRVIK KOMMUNE 
STJØRDAL KOMMUNE 
OSEN KOMMUNE 
RINDAL KOMMUNE 
MERÅKER KOMMUNE 
HEIM KOMMUNE 
NÆRØYSUND KOMMUNE 
ORKLAND KOMMUNE 
ØRLAND KOMMUNE 
NAMSSKOGAN KOMMUNE 
HITRA KOMMUNE 
ÅFJORD KOMMUNE  
 

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Vegforvaltning 

Trygt Hjem for en SO-lapp - Fordeling 2022 
Gjeldende kriterier for ordningen Trygt-hjem-for-en-SO-lapp 
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SKAUN KOMMUNE 
RENNEBU KOMMUNE 
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GRONG KOMMUNE 
LIERNE KOMMUNE 
INDRE FOSEN KOMMUNE 
VERDAL KOMMUNE 
LEKA KOMMUNE 
STEINKJER KOMMUNE 
NAMSOS KOMMUNE 
HOLT&LEN KOMMUNE 
SELBU KOMMUNE 
HØYLANDET KOMMUNE 
FLATANGER KOMMUNE 
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F J O R D  KOMMUNE 
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Kommune Km 
fylkesveg

Km 
riksveg

Sum riks- 
og 

fylkesveg

Folkemengde       
13-19 år

Kr. 600 000              
fordelt etter 
folkemengd

e 

Kr 400 000         
fordelt etter 
veglengde

Fylkeskomm
unale midler

Kommunale 
midler 30 % 
egenandel

Sum 
budsjett 

2021
Sammenslåtte kommuner

Flatanger 100 0 100 76 2 007 5 601 7 608 3 260 10 868

Frosta 67 0 67 215 5 678 3 752 9 431 4 042 13 472

Frøya 128 0 128 328 8 662 7 169 15 831 6 785 22 616

Grong 92 55 147 173 4 569 8 233 12 802 5 487 18 288

Heim 162 134 296 469 12 386 16 578 28 964 12 413 41 377 Hemne, Halsa (MR), del av Snillfjord
Hitra 257 0 257 399 10 537 14 394 24 931 10 685 35 616 del av Snillfjord
Holtålen 83 0 83 152 4 014 4 649 8 663 3 713 12 375

Høylandet 96 0 96 136 3 592 5 377 8 968 3 844 12 812

Inderøy 184 8 192 630 16 638 10 753 27 391 11 739 39 130

Indre Fosen 351 0 351 906 23 927 19 658 43 585 18 679 62 265

Leka 45 0 45 41 1 083 2 520 3 603 1 544 5 147

Levanger 236 57 293 1817 47 986 16 410 64 396 27 598 91 995

Lierne 211 0 211 134 3 539 11 817 15 356 6 581 21 938

Malvik 74 26 100 1348 35 600 5 601 41 201 17 657 58 858

Melhus 174 64 238 1566 41 357 13 330 54 687 23 437 78 124

Meråker 58 35 93 187 4 939 5 209 10 147 4 349 14 496

Midtre Gaulda 180 35 215 462 12 201 12 041 24 243 10 390 34 632

Namsos 384 0 384 1371 36 208 21 507 57 714 24 735 82 449 Fosnes, Namdalseid
Namsskogan 42 59 101 61 1 611 5 657 7 268 3 115 10 382

Nærøysund 388 0 388 811 21 418 21 731 43 149 18 492 61 641 Nærøy, Vikna
Oppdal 78 106 184 588 15 529 10 305 25 834 11 072 36 906

Orkland 449 40 489 1525 40 275 27 387 67 662 28 998 96 660 gdenes, Orkdal, Meldal, del av Snillfjor
Osen 65 0 65 67 1 769 3 640 5 410 2 319 7 728

Overhalla 101 0 101 336 8 874 5 657 14 530 6 227 20 758

Rennebu 88 47 135 220 5 810 7 561 13 371 5 730 19 101

Rindal 76 0 76 167 4 410 4 257 8 667 3 714 12 381

Røros 219 0 219 403 10 643 12 265 22 909 9 818 32 726

Røyrvik 111 0 111 45 1 188 6 217 7 405 3 174 10 579

Selbu 123 0 123 373 9 851 6 889 16 740 7 174 23 914

Skaun 113 22 135 755 19 939 7 561 27 500 11 786 39 286

Snåsa 81 27 108 185 4 886 6 049 10 935 4 686 15 621

Steinkjer 444 83 527 2010 53 083 29 516 82 599 35 400 117 998 Verran
Stjørdal 182 72 254 2256 59 580 14 226 73 806 31 631 105 437

Tydal 58 0 58 50 1 320 3 248 4 569 1 958 6 527

Verdal 233 13 246 1328 35 072 13 778 48 850 20 936 69 785

Ørland 246 0 246 800 21 128 13 778 34 905 14 959 49 865 Bjugn
Åfjord 280 0 280 329 8 689 15 682 24 371 10 445 34 815 Roan
Trondheim Klæbu
Sum 6259 883 7142 22719 600 000 400 000 1 000 000 428 571 1 428 571



GJELDENDE KRITERIER FOR ORDNINGEN TRYGT HJEM FOR EN 
50-LAPP 2022 

1. Tilbudet gjelder hjemkjøring fra offentlige arrangement eller private arrangement på 
offentlige steder samt serveringssteder.  

2. Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private 
sammenkomster.   

3. Prisen er kr 50,- pr. person, uavhengig av veilengde, innenfor kommunen. Dersom turene går 
ut over kommunegrensen, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen til 
bestemmelsesstedet.   

4. To eller flere kommuner kan bli enige om et samarbeid på tvers av kommunegrenser, og det 
oppfordres særlig til samarbeid mellom kommuner i samme takstsone for kollektivtrafikk  

5. Tilbudet gjelder etter kl. 22.00 fredag og lørdag  
6. Tilbudet kan være sesongbetinget og følge skoleåret  
7. Ordningen er et samarbeid mellom transportør, kommunen og Trøndelag fylkeskommune, 

med kommunen som ansvarlig overfor den enkelte transportør  
8. Fylkeskommunen har en økonomisk ramme på 670.000,- kroner pr år til ordningen. 

Tilskuddet til den enkelte kommune er beregnet etter antall personer i målgruppa og samlet 
veilengde.  

9. For å få utbetalt tilskuddet, må kommunen forplikte seg til å bidra med en egenandel på 30% 
av utgiftene, mens fylkeskommunen dekker de resterende 70%  

10. Tilskuddet fra fylkeskommunen utbetales etter at transporten er gjennomført. Egenandelen 
som ungdommene betaler, skal trekkes fra og kommunen betaler resten av regningen til 
transportør. Dersom kommunen krever momskompensasjon når de betaler til transportør, 
må momsen trekkes fra før refusjonskravet på 70% av utbetalingen sendes fylkeskommunen.  

11. Det forutsettes halvårlig fakturering, med frist 20. juli og 20 januar  
12. Det er fritt fram for den enkelte kommune å ha lokale tilpasninger til retningslinjene, dersom 

det er dekning for dette innenfor budsjettrammen. Slike tilpasninger kan for eksempel være 
når tilbudet skal gjelde, tidspunkt for bestilling eller hvilken type transport som skal benyttes.  

13. Fylkeskommunen bør på forhånd informeres om lokale tilpasninger.  
14. Det er en forutsetning at tilbudet legges til rette på en slik måte at ungdom i den enkelte 

kommune finner det formålstjenlig å benytte det.   
15. Det er fullt mulig at to eller flere kommuner samarbeider om ordningen, slik at transport kan 

foregå over kommunegrensene, dersom det er geografisk og administrativt mulig, 
Hovedsaken er å finne gode løsninger til beste for ungdommen.  

16. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan ordningen skal markedsføres 
lokalt, men vi ønsker at fylkeskommunens rolle skal synliggjøres. Ordningen kan også gjerne 
kobles sammen med andre prosjekt som gjelder ungdom. Fylkeskommunen kan bidra til å 
markedsføre ordningen overfor aktuelle målgrupper ved bl.a. å annonsere i skoledagboka for 
de videregående skolene  

 



 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Likelydende brev - se vedlagte liste 
 
   
   
    
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Vegdirektoratet Anette Hauge / 95801098 21/194155-10    09.02.2022 
     
      

Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy  

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag om:  
 

• 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. 

 
Som oppfølging av tidligere høring fra 2020/2021, har regjeringen besluttet følgende 
innstramminger som skal gjelde fra våren 2022: 
 

• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring 
med små 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. 

 
De ovennevnte forholdene har tidligere vært hørt, og omfattes ikke av denne høringen. En 
orientering om bakgrunnen for disse endringene, og de aktuelle forskriftsendringene i 
denne sammenheng er likevel omtalt i vedlegg 2 til orientering. 
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Høringsdokumentene følger vedlagt og vil om kort tid bli gjort tilgjengelige på våre 
nettsider. 
 
Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen mandag 28. mars 2022. Svar som kommer inn 
etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. Det påpekes også at det kun er 
høringsinnspill til de faktiske foreslåtte endringene i vedlegg 1 som vil bli vurdert. Det gjøres 
oppmerksom på at høringsinnspillene fortløpende vil gjøres offentlig tilgjengelig på vår 
nettside.  
 
Høringssvar kan enten: 

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 
• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 
• sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  
Veg- og trafikkjuridisk 
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER 

 
Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/194155 dersom høringssvar sendes inn via e-
post eller pr. post. 
 
Vegdirektoratet 
Med hilsen 
 
 
 
Ove Myrvåg 
direktør   Marit Brandtsegg 
    
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
  
   
 

mailto:firmapost@vegvesen.no


 

Vedlegg 1 – Høringsnotat 

Forslag til endring i regelverket for små elektriske 
kjøretøy 
Høring om forslag til endring i:  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Statens vegvesen 
14. februar 2022 
Vår ref.: 21/194155  
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Høringsnotat - Forslag til endring i regelverket for små elektriske 
kjøretøy 

1 Innledning 
De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå 
mellom elsparkesyklister og andre trafikanter. En rekke tiltak ble utredet og hørt i 
2020/2021, men kun enkelte av disse ble gjennomført våren 2021.  For å ivareta 
sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres 
medtrafikanter, har regjeringen besluttet å stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler 
ytterligere, jf. pressemelding fra Samferdselsdepartementet 21. januar 2022. 
 
Som oppfølging av tidligere høring fra 2020/2021, har regjeringen besluttet følgende 
innstramminger som skal gjelde fra våren 2022. 
 

• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring 
med små 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. 

 
De ovennevnte forholdene har tidligere vært hørt, og omfattes ikke av denne høringen. En 
orientering om bakgrunnen for disse endringene, og de aktuelle forskriftsendringene i denne 
sammenheng er likevel omtalt i vedlegg 2 til orientering. 
 
Samferdselsdepartementet har i tillegg bedt Statens vegvesen gjennomføre høring av 
følgende forslag: 
 

• 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 omklassifiseringen, samt forslag til nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn.  

 
Endringsforslagene omtales fortløpende i høringsnotatets punkt 4.  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/
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Forslaget om reaksjoner ved ruspåvirket kjøring er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. 
Forslaget knyttet til bilansvarsloven er utarbeidet av Samferdselsdepartementet med faglige 
innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet.  
Samferdselsdepartementet tar sikte på at forslagene som nå sendes på høring så langt som 
mulig er avklart før regjeringens overnevnte beslutninger trer i kraft til våren. Det kan 
imidlertid bli aktuelt at enkelte forhold avklares senere.    

2 Sammendrag  

2.1 Forslag om forbud mot kjøring på fortau  

Det er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i 
sentrale bystrøk. Fortauene er særlig etablert for de gående, våre mest sårbare trafikanter, 
og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet. 

Svært mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på 
fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv 
håndheving og andre tiltak for adferdsendring. Det er derfor aktuelt å vurdere forbud mot 
kjøring med små elektriske kjøretøy på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske 
land har gjort. Mothensynet er særlig at dette kan bidra til å øke risikoen for brukere av små 
elektriske kjøretøy ved at de i større grad må dele trafikkareal med biler og andre 
motorvogner. Det kan også en del steder være uklart hvilke trafikkarealer som omfattes. 
Videre kan alternative tiltak, som kommunale begrensninger i utleiemarkedet også redusere 
konfliktnivået. 

Det bes særlig om høringsinstansenes syn på dette forslaget. Forslaget er nærmere omtalt 
under punkt 6.1. 

2.2 Aktuelt å heve aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud 
mot kjøring på fortau  

Ved innføring av et forbud mot kjøring på fortau, vil brukerne i mange tilfeller måtte benytte 
vegbanen. Å ferdes i blandet trafikk, samtidig som man skal være bevisst på vikeplikt, 
skilting osv. krever modenhet og erfaring. Behovet for å planlegge, å kunne forutsi 
trafikksituasjoner og beregne risiko øker ved slik bruk. Det er derfor aktuelt at det innføres 
en aldersgrense på 16 år for bruk dersom det innføres forbud mot kjøring på fortau. 
Forslaget er nærmere omtalt i punkt 6.1.6. I lys av høringsinstansenes innspill kan det også 
være aktuelt å sette en annen aldersgrense i aldersspennet 12-16 år. 

2.3 Aktuelt at kjøring på fortau begrenses til barn og unge under 16 år 

En generell heving av aldersgrensen fra 12 til 16 år, jf. alternativet omtalt over, vil kunne 
oppleves som inngripende overfor mange barn og ungdommer i denne aldersgruppen. 
Samtidig vil det være tryggere for barn å kunne benytte fortauet der dette er tilgjengelig.  
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Det er derfor et alternativ å fortsatt tillate barn og unge som er over 12 år, men under 16 år 
å kjøre på fortau. En slik regel vil ikke innebære et forbud mot å bruke andre arealer, men vil 
gi barn og ungdom et tryggere alternativ der valget eksempelvis står mellom fortau og 
vegbane. I lys av høringsinstansenes innspill kan det også være aktuelt å sette en annen 
aldersgrense i aldersspennet 12-16 år. Forslaget er nærmere omtalt i punkt 6.1.7. 

2.4 Trafikkskilt og vegoppmerking 

Ved omklassifisering til liten elektrisk motorvogn, tas det utgangspunkt i at kjøretøyene 
fortsatt som hovedregel skal underlegges de samme skiltreguleringene som sykkel.  

Det foreslås derfor endringer knyttet til de skiltene som i dag omfatter «motorvogn» slik at 
liten elektrisk motorvogn unntas fra disse. Det må også gjøres endringer for de skiltene som 
omfatter «sykkel» slik at liten elektrisk motorvogn omfattes av disse.  

Vi foreslår ellers at det inntas et nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn i 
skiltforskriften. Vegoppmerkingssymbolet kan brukes for å merke opp parkeringsplasser på 
steder man mener at det er hensiktsmessig at slike kjøretøy parkeres, noe som kan bidra til 
å skape ryddigere parkeringsforhold.  

Som en følge av omklassifiseringen er det også nødvendig å endre ordlyden knyttet til alle 
skiltene som nå gjelder for små elektriske kjøretøy til å gjelde liten elektrisk motorvogn. 
Dette er omtalt i vedlegg 2 punkt 3.4, og omfattes ikke av denne høringen. 

2.5 Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av 
bilansvarsloven 

For å bidra til risikoreduserende adferd, både hos kommersielle utleiere og private brukere, 
samt sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for at små 
elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.  

Med betydelig utleie av elsparkesykler, er dagens ordning hvor ansvaret i utgangspunktet 
hviler på brukeren, ikke hensiktsmessig. Også forholdet til motorvognforsikringsdirektivet 
tilsier en fornyet vurdering av dette. Det fremmes derfor i denne høringen forslag om at små 
elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven. Som et minimum foreslås at kjøretøyene 
omfattes av forsikringsselskapenes felles dekningsansvar. For å bidra til risikoreduserende 
adferd er det også aktuelt at kjøretøyene omfattes av individuell forsikringsplikt. Dette gjør 
seg sterkest gjeldende for utleide kjøretøy, men er også aktuelt for privateide kjøretøy. 
Forslagene er nærmere omtalt under punkt 6.3. 

2.6 Forslag om særlig formildende regler for tap av førerrett ved 
promillekjøring 

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske 
motorvogner vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap 
av førerrett og sperrefrist.  
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Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. 
Derfor fremmes forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen 
på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder i dag for moped. Forslaget er 
nærmere omtalt i punkt 6.4. 

2.7 Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn 

For å unngå tvil om at virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn forblir det samme selv etter omklassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til 
motorvogn, foreslås å fastsette forskrift for å klargjøre virkeområdet, se nærmere omtale i 
punkt 6.5. 

3 Historikk 
Små kjøretøy med elektrisk motor ble første gang lovlig i Norge 1. juli 2014. Det ble kun 
åpnet for bruk av kjøretøy med selvbalanserende teknologi. Slike kjøretøy var klassifisert 
som motorvogn, men med mulighet til å ferdes på store deler av de samme arealene som en 
vanlig sykkel, og på mange av de samme vilkårene. Den 10. april 2018 ble reglene endret til 
å omfatte alle små elektriske kjøretøy som falt inn under en nærmere begrensning i vekt, 
lengde, bredde og hastighet. Kjøretøyene ble klassifisert som sykkel, og kan benyttes på 
samme vilkår og på samme arealer som vanlige sykler. Dette er fremdeles de gjeldende 
reglene i dag.  
 
Elektriske sparkesykler ble introdusert på det norske utleiemarkedet i 2019 og har siden den 
gang vokst kraftig i omfang. I høringen som ble gjennomført i 2018 var det ikke tatt høyde 
for hvor populær denne kjøretøygruppen kom til å bli, og heller ikke hvilke konsekvenser 
utleiemarkedet for elektriske sparkesykler i de store byene kom til å få. Bruken av spesielt 
elektriske sparkesykler førte til betydelige utfordringer knyttet til fremkommelighet og 
personskadeulykker. I 2020 var det derfor behov for å se på reglene igjen. Etter gjennomført 
høring i 2020/2021 ble det 18. mai 2021 innført enkelte innstramminger i reglene for bruk 
av små elektriske kjøretøy.  
 
Det var imidlertid fortsatt en svært bekymringsfull ulykkesutvikling og konflikter mellom 
trafikanter på små elektriske kjøretøy og gående. Samferdselsdepartementet tok derfor 
høsten 2021 initiativ til å vurdere ytterligere grep for å sørge for at trafikksikkerheten er 
tilstrekkelig ivaretatt, og dette er fulgt opp av regjeringen med de beslutningene og 
rammene for denne høringen som er omtalt i punkt 1 over. 
 
En del av utfordringene frem til sommeren 2021 var uklarhet i kommunale myndigheters 
adgang til å regulere utleievirksomhet i kommunene, herunder prosesser ved domstolene.  
Ny lov som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2021 Lov om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn, gir kommunene klart grunnlag for å regulere utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn i kommunen.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-139
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-139
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I september 2021 innførte Oslo kommune forskrift etter loven, med blant annet påbud om å 
stenge utleietilbudet gjennom natten1. I tillegg ble det satt tydelige begrensninger for antall 
kjøretøy som var tillatt for utleie og nærmere bestemmelser for godkjennelse av 
utleievirksomhet. Tilbakemeldinger fra legevakten i Oslo er at man etter innføring av 
nattestenging hadde merket en nedgang i ulykkestallene2. Det er imidlertid grunn til å peke 
på at ulykkestallene var svært høye før tiltakene ble iverksatt, og var også etter endringene 
på et høyt nivå. Lignende tiltak er også satt i gang av andre kommuner, som eksempelvis 
Drammen og Bergen, og flere byer vil ha dette innført for sesongen 2022. Idet tiltakene ble 
satt i verk høsten 2021, er det likevel fortsatt for tidlig å konkludere med hvilken innvirkning 
disse har hatt for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Med bakgrunn i dette, må det søkes 
å finne en hensiktsmessig balanse mellom muligheten for å innføre lokale tiltak etter den 
ovennevnte loven og nasjonale tiltak etter vegtrafikklovgivningen. 

4 Ulykkesstatistikk 
Etter introduksjonen av små elektriske kjøretøy i 2019, har man sett en økning i antall 
behandlede skadetilfeller, både i norske byer, men også internasjonalt (Coelho et al.,20213; 
Campbell et al., 20194; Ishmael et al., 20205). Undersøkelsene har i all hovedsak blitt gjort 
med elsparkesykler, og vi har ingen data på de andre variantene av små elektriske kjøretøy. 
De som finnes av tilgjengelig data viser at de fleste ulykker med elektrisk sparkesykkel er 
såkalte eneulykker (ikke flere personer involvert), grunnet hindringer som eksempelvis 
trikkeskinner og fortauskanter eller uten hindringer, som eksempelvis grunnet tap av 
balanse, uoppmerksomhet o.l. (Puzio et al., 20206). 

Statens vegvesen utga en rapport den 24. mars 2021 om skader på sykkel og elektrisk 
sparkesykkel i Oslo7. Kartleggingen gjennomført av Statens vegvesen og Oslo skadelegevakt 
viste at det i perioden fra og med mars 2019 til og med juni 2021 ble registrert 3062 skader 
knyttet til bruk av elektriske sparkesykler. Til sammenligning har antall skader behandlet ved 

 
1 https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/sykkel/leie-av-elsparkesykler-og-
elsykler/#gref   
2 https://www.nrk.no/osloogviken/nattestengte-elsparkesykler-har-gitt-faerre-ulykker-i-oslo-
1.15635916 
3 Coelho, A., Feito, P., Corominas, L., Sánchez-Soler, J.F., Pérez-Prieto, D., Martínez-Diaz, S., 
Alier, A., & Monllau, J.C. (2021). Electric scooter-related injuries; A new epidemic in 
orthopedics. Journal of Clinical Medicine. 10, 3283.  
4 Campbell, A., Wong, N., Monk, P., Munro, J., Bahlo, Z. (2019). The cost of electric-scooter 
related orthopaedic surgery. N Z Med J. 132(1501) 57-63.  
5 Ishmael, C.R., Hsiue, P.P., Zoller, S.D., Wang, P., Hori, K.R., Gatto, J.D., Li, R., Jeffcoat, D.M., 
Johnson, E.E., Bernthal, N.M., (2020). An Early Look at Operative Orthopaedic Injuries 
Associated with Electric Scooter Accidents. The Journal of Bone and Joint Surgery. 102(5)18.   
6 Puzio, T.J., Murphy, P.M., Gazzetta, J., Dineen, H.A., Savage, S.A., Streib, E.W., & Zarzaur, 
B.L. (2020) The electric scooter: A surging new mode of transportation that comes with risk 
to riders. Traffic Injury Prevention. 21(2):175-178.  
7 svv-skadersykkel-el-sparkesykkelrett-240321.pdf (vegvesen.no) 

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/sykkel/leie-av-elsparkesykler-og-elsykler/#gref
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/sykkel/leie-av-elsparkesykler-og-elsykler/#gref
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/publikasjoner/svv-rapport/svv-skadersykkel-el-sparkesykkelrett-240321.pdf
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Oslo skadelegevakt etter sykkelulykker holdt seg relativt stabilt i perioden mellom 2014 og 
2019. I rapporten ble det foretatt en nærmere analyse av tall over antall ulykker med 
elsparkesykkel registrert over ett år, ved en spesifikk legevakt i Oslo. Tallmaterialet er hentet 
fra Oslo skadelegevakt og gjelder for perioden mellom mars 2019 til mars 2020. Av 837 
registrerte ulykker under denne tiden, oppga 687 også informasjon om hvor skaden hadde 
skjedd. Av disse gikk det frem at hovedvekten av de registrerte ulykkene med elektrisk 
sparkesykkel ble angitt til å forekomme «på bilveg med blandet trafikk» (31%) og «på fortau» 
(27,5 %). Til sammenligning ble bare 13% av de registrerte tilfellene angitt til å ha skjedd på 
«gang- og sykkelveg».   

Den samme undersøkelsen viste at bare 58 av de 683 registrerte tilfellene var ulykker som 
en følge av kollisjon med andre trafikanter på ulike arealer. Av disse 58 ulykkene var det 
registrert flest tilfeller av kollisjon mellom bil og elsparkesyklist (4,5%). Et marginalt antall av 
ulykkene var kollisjon med annen syklist (1%) eller fotgjengere (0,1%). Det ble også 
rapportert at en del ulykker var et resultat av en såkalt unna-manøver eller bråbrems på 
grunn av fotgjengere (1,5%), bil (1%) eller annen syklist (1%). Dataene tilsier at 
elsparkesyklister har en høyere risiko for selv å bli skadet, mens risikoen for å skade andre 
er svært lav.  

Det påpekes at det overnevnte tallmaterialet utelukkende danner et bilde av registrerte 
skader ved en spesifisert legevakt i Oslo. Undersøkelsene som blir presentert i rapporten kan 
derfor ikke sies å være representativ for hele landet. Tallene fra denne undersøkelsene 
stammer dessuten fra en kartlegging i tiden før kommune ble gitt hjemmel til å innføre 
tiltak, slik som nattestenging og antallsbegrensning.  

Oslo skadelegevakt rapporterte sterk økning i antallet elsparkesykkelskader våren og 
sommeren 2021. I april 2021 ble det registrert 135 skader og 205 i mai.  Dette doblet seg til 
436 skader i juni. Dette medførte at skadelegevakten gikk til det uvanlige skritt å avholde 
pressekonferanse om skadesituasjonen på elsparkesykkel 6. juli 2021.8 Skadetallene ble noe 
redusert til 401 skader i juli og i august ble antallet redusert til 301. I september ble antall 
skader redusert til 1439. Nedgangen var særlig stor  etter at Oslo innførte nye regler om 
nattestenging og antallsbegrensning for elsparkesykler fra 10. september. I tidsperioden 10–
30. september ble det registrert 77 skader.  

Statens vegvesen sendte den 5. oktober 2021 en henvendelse til legevaktene i ti av de 
største byene i Norge. Det ble understreket at formålet med henvendelsen var å innhente 
legevaktenes inntrykk av bruk og skader knyttet til elektrisk sparkesykkel. Vi fikk 
tilbakemelding fra Trondheim, Drammen, Bergen, Stavanger og Moss. 

Legevakten i Bergen informerte om at de startet registrering av skader ved bruk av 
elsparkesykkel da det ble innført kommersiell utleie i byen sommeren 2020. Sommer og høst 
2020 hadde de om lag en skade i løpet av dagen. Vinteren 2020/2021 var det få skader. Fra 
våren 2021 hadde de registrert ca. to skader om dagen og på høsten 2021 ca. 1-2 skader 
om dagen. Legevakten påpekte imidlertid at de hadde inntrykk av at det var færre tilfeller av 

 
8 Kraftig økning i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – VG 
9 Elsparkesykkelskader mer en halvert etter nye regler - dette vi håpet på 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QmpggV/kraftig-oekning-i-elsparkesykkel-ulykker-i-oslo
https://www.aftenposten.no/oslo/i/34m2Ge/elsparkesykkelskader-mer-enn-halvert-etter-nye-regler-dette-vi-haape


10 
 

skader i beruset tilstand etter at Bergen kommune innførte nattestenging av 
utleiesparkesykler i helgene.   

Drammen legevakt informerte om at de ikke lenger opplevde mange elsparkesykkel-skader, 
og at det uansett ikke kunne hevdes at det forekom flere skader knyttet til disse enn det var 
for elsykler eller annen type sykkel. Det ble også her vist til at Drammen kommune hadde 
regulert utleie av elektriske sparkesykler, både med nattestenging, antallsbegrensning og 
tider med nedsatt hastighet. Legevakten mente dette kunne ha avgjørende betydning for de 
lave skadetilfellene i Drammen. Det ble også informert om at delte elsparkesykler kom til 
Drammen i 2019, og at man den første tiden så en økning i antall ulykker/hendelser hos 
legevakten. Imidlertid meldte legevakten om at det allerede ved utgangen av sesongen 2019 
var snakk om svært få ulykker. I april 2020 ble det i gjennomsnitt gjennomført 92 turer per 
dag med leide elsparkesykler i Drammen. I august 2021 ble det til sammenligning i 
gjennomsnitt gjennomført 2351 turer per dag. Til tross for at bruken av leide elsparkesykler 
økte kraftig i Drammen i 2021, hadde ikke tilfellene av skader ved legevakten økt.  

Legevakten i Trondheim svarte at de først begynte å registrere skadetilfeller den 22. april 
2021 og at de fortsatte med dette frem til den 19. oktober 2021. Under denne tiden 
registrerte de 268 pasienter. Det ble imidlertid understreket at man i Trondheim kommune 
har en ordning om at pasientene må ringe inn til legevakten og ikke bare kan møte opp. Det 
var derfor også mange som hadde skadet seg på elektrisk sparkesykkel som etter vurdering 
ble bedt om å henvende seg til fastlegen. Legevakten informerte om at de opplevde at de 
fleste skades på kveld eller natt, og at det var veldig få på dagtid. Dette mente de kunne 
indikere at tilfellene kunne være knyttet til alkohol eller annen rus. Fra 1. mai 2021 og frem 
til 11. november 2021hadde legevakten registrert 300 skader relatert til sparkesykler, hvor 
pasienten var fysisk innom legevakten. Under denne perioden var det 9 personer som 
rapporterte påkjørsel av elektrisk sparkesykkel.  

Legevakten i Stavanger informerte om at de ikke har en egen skadelegevakt, og at de heller 
ikke har verktøy for å samle inn statistikk. Det ble understreket at deres opplevelse 
utelukkende var knyttet til leide elsparkesykler. Legevakten mente at det hadde forekommet 
en økning i skader i forbindelse med bruk. Imidlertid ble det vist til at pandemi, med dertil 
nedstenging av utelivet, også kunne ha en betydning med tanke på antall skader. Slik de 
hadde oppfattet situasjonen mente de likevel at skader ofte synes å oppstå når brukeren skal 
forsere hindringer (f.eks. fortau). Videre mente de at tilfellene helt klart kunne settes i 
sammenheng med påvirkning av alkohol og at innføring av nattestenging av tilbudet i byen 
ville kunne være skadeforebyggende i Stavanger. 

Moss legevakt meldte på sin side tilbake at de hadde lite erfaring med skader ved bruk av 
elektriske sparkesykler.  

5 Avgrensning 
De utfordringene som har oppstått er i all hovedsak knyttet til elsparkesykler. Det er særlig 
denne type kjøretøy som har ført til spesielt høyt konfliktnivå, økt ulykkesrisiko og også til 
størst frustrasjon for andre trafikanter. Samtidig er det også utfordringer med andre typer 
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små elektriske kjøretøy, og usikkerhet om hvilke typer kjøretøy som kan bli aktuelle 
fremover. Vi har derfor siden 2018 hatt et enhetlig regelverk for små elektriske kjøretøy 
etter vegtrafikklovgivning, og videreføring av eksisterende rekkevidde ble også lagt til grunn 
i høringsforslagene i 2020/2021. 

Et felles regelverk for små elektriske kjøretøy tar høyde for at utviklingen av ulike kjøretøy 
med liten elektrisk motor skjer i et særdeles raskt tempo og at det er usikkerhet om hvilke 
kjøretøytyper som vil bli aktuelle for bruk i Norge.  

Til tross for at det er likheter mellom små elektriske kjøretøy og elsykler, er det store 
forskjeller i både bruken og i risikobildet. I den anledning vises det til en rapport publisert av 
Statens vegvesen i mars 202110. Rapporten var basert på tall fra Oslo skadelegevakt hvor det 
fremkom at risikoen for å bli skadet i en ulykke med elektrisk sparkesykkel ble beregnet til å 
være om lag ti ganger høyere enn med vanlig sykkel. Det fremgår klart av undersøkelsene 
som da ble gjort at ulykkesrisikoen også var vesentlig lavere med elsykkel TØI anslo i august 
2021 at det da var om lag fem til sju ganger høyere risiko for å bli skadet på en 
elsparkesykkel enn på en vanlig sykkel11. Det presiseres at det etter at disse beregningene 
ble foretatt har blitt innført ytterligere reguleringer i bruken av elsparkesykler, men at det 
ikke er grunnlag for å tro at risikopotensialet ved bruk av disse er særlig forandret. Funnene 
om at det er langt større risiko knyttet til bruk av elektrisk sparkesykkel sammenlignet med 
sykkel eller elsykkel, er derfor fortsatt gjeldende.    

Elektriske sykler blir stadig mer populære som fremkomstmiddel i Norge. Likevel har det 
ikke vært problemer med disse på samme måte som med elsparkesyklene. Dette skyldes 
flere ting, men det mest påfallende er at elsyklene er svært kostbare og på langt nær like 
tilgjengelige for alle. Kjøpere og brukere av elsykler er derfor i hovedsak voksne. Det er 
derfor grunn til å tro at denne brukergruppen jevnt over har bedre kunnskap om 
trafikkreglene og adferd i trafikken. Siden syklene stort sett både er privateide og dyre, blir 
de etter all sannsynlighet også ivaretatt bedre enn de leide elsparkesyklene, både med tanke 
på bruk og parkering.  

Imidlertid må vi følge med på utviklingen. Dersom for eksempel prisen for elsykler skulle 
endre seg drastisk, vil det nok bli lettere tilgjengelig for alle og det kan også føre til at 
brukeren ikke ivaretar sykkelen på samme måte. Et utleietilbud er allerede under utvikling 
også for elsykler, men tilbys i en langt mindre skala enn for de elektriske sparkesyklene. Det 
presiseres at det uansett ble tatt høyde for en slik utviklingen i den nye loven om utleie av 
små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Utleie av elsykkel kan altså også omfattes av 
kommunal regulering etter denne loven.  

Med bakgrunn i de overstående betraktninger, vil forslagene som fremmes i dette 
høringsnotatet avgrenses til å gjelde små elektriske kjøretøy slik dette er definert i 
vegtrafikklovgivningen (konstruktiv toppfart maks 20 km/t, maks vekt 70 kg, maks 80 cm 
bred og maks 120 cm lang). Reglene gjelder ikke kjøretøy som etter trafikkreglene er 

 
10 Rapport om sykkelskader i Oslo: Tre ganger så høy risiko for å bli skadet på natten | 
Statens vegvesen 
11 Forskere om elsparkesyklene:Nå må politikerne ta styringen (forskning.no) 

https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/rapport-om-sykkelskader-i-oslo-tre-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-skadet-pa-natten/
https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/rapport-om-sykkelskader-i-oslo-tre-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-skadet-pa-natten/
https://forskning.no/helse-transport/forskere-om-elsparkesyklenena-ma-politikerne-ta-styringen/1900632
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definert som leketøy (maksfart 6 km/t og maksvekt 50 kg). Førere av slik leketøy anses for 
ordens skyld som gående. Reglene som her foreslås vil altså heller ikke gjelde elsykkel 
(hjelpemotor inntil 25 km/t og effektbegrensning).  

For ordens skyld bemerkes at ny benevnelse for kjøretøygruppen etter omklassifisering vil 
være «liten elektrisk motorvogn», men at de tekniske kravene for hvilke kjøretøy som 
omfattes forblir uforandret. 

6 Nærmere om forslagene 

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

6.1.1 Hensyn og regler på areal for gående 

Det er et høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i 
sentrale bystrøk. Dette har vedvart selv etter endringer våren 2021, hvor regelverket ble 
tydeliggjort gjennom uttrykkelig 6 km/t fartsgrense ved passering av gående på fortau.  
 
Både fortau, gangveg og gangfelt er etablert for og ment for de gående. Trafikantgruppen 
«gående» er en uensartet gruppe, med svært store variasjoner i erfaring med og forståelse 
av trafikken. Dette innebærer at gående regnes som den mest sårbare gruppen i trafikken og 
som dermed krever ekstra vern. Det skal derfor ikke stilles strenge krav til de gående når de 
ferdes på areal som er tiltenkt dem.  
 
Dagens regler er likevel utformet slik at den som ferdes på elektrisk sparkesykkel og andre 
små elektriske kjøretøy, elsykkel eller sykkel også kan ferdes på slike gangarealer, såfremt 
de følger visse regler. Regelverket slår klart fast at det er de gående som er prioritert på 
fortau, gangveg og gangfelt og at ferdsel på disse arealene skal skje på de gåendes 
premisser, se trafikkreglene § 18 nr. 3.             
 
Førere av små elektriske kjøretøy og syklister skal altså utvise særlig hensyn ved ferdsel på 
slike arealer. De har kun lov til å bruke disse arealene dersom gangtrafikken er liten og 
kjøringen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Dette medfører i realiteten at det i 
travle bykjerner sjelden vil være tillatt å benytte fortauet til kjøring i det hele tatt. Ved 
passering av gående på slike arealer, skal dette skje i god avstand og med maksimum fart på 
6 km/t. Ordlyden om maksfart ved passering ble inntatt våren 2021, for å tydeliggjøre 
hvilken fart som kreves for å hensynta de gående. En utfordring har vært og er, mulighetene 
for håndheving av regelverket. 
 
Deling av areal krever særlig samhandling og et godt samspill mellom de som ferdes der. 
Det krever også at reglene er kjent, at de følges og blir hensyntatt. Svært mange 
elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler og det er tydelig at kjøring på 
fortau ikke alltid skjer på de gåendes premisser.  
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Det har vist seg krevende å gjennomføre effektiv håndheving ovenfor de som bryter 
regelverket og slik skaper utrygghet for de gående. Andre tiltak for adferdsendring har heller 
ikke gitt effekt. 
 
På denne bakgrunn er det derfor aktuelt å vurdere innføring av forbud mot kjøring med liten 
elektrisk motorvogn på fortau. Samtidig er det foreslått å fortsatt tillate bruk av liten 
elektrisk motorvogn på gang- og sykkelveg.  
 
Ved vurderingen må de ulike hensyn både for og imot vektes så langt det lar seg gjøre. I det 
videre er det gitt en nærmere fremstilling av både fordelene og ulempene ved å innføre et 
slik forbud, herunder konsekvenser for elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy ved 
bruk av gatearealet. Det vil ikke være helt risikofritt om brukerne av liten elektrisk 
motorvogn i mye større grad må dele trafikkareal med biler og andre motorvogner. Vi viser 
for øvrig til punkt 6.1.4. for særlig omtale om dette.  
 
Ved vurdering av innføring av et forbud mot bruk på fortau, er det samtidig aktuelt å vurdere 
hvorvidt det kan være grunn til å innføre en høyere aldersgrense for bruk av små elektriske 
kjøretøy. 

6.1.2 Ulykker, konflikter og trafikksikkerhet 

Undersøkelsene som ble utført ved skadelegevakten i Oslo viste at en betydelig del av 
ulykkene – nesten en tredel – skjedde på eller i forbindelse med fortau. Det var likevel kun et 
fåtall av ulykkene med elsparkesykkel på fortau som skyldes kollisjon med fotgjengere. 

Dersom man ser undersøkelsene som ble utført i Oslo i sammenheng med 
tilbakemeldingene fra andre byer, fremstår det som at både utfordringsbildet generelt og 
oppståtte skader i forbindelse med ulykker, har vært aller størst i Oslo.  

Imidlertid sier verken tallene fra Oslo skadelegevakt eller tilbakemeldingene fra legevakter i 
andre kommuner noe om hvordan situasjonen på fortau og andre gangarealer oppleves for 
de gående i dag.  

Det er i tillegg viktig å presisere at det er grunn til å anta at det kan foreligge et større antall 
skader og ulykker som ikke er registrert eller rapportert på noen måte. Videre er det klart at 
mindre sammenstøt, nestenulykker og hensynsløs kjøring vil være forhold som ikke 
fremkommer i statistikk, og som også vil være vanskelig å måle på noen måte. Det har fra 
mange hold vært rapportert betydelige konflikter mellom elsparkesyklister og fotgjengere på 
fortau, særlig i sentrumsområder.  

Ved vurderingen av hvorvidt det er behov for å innføre ytterligere tiltak, vil det derfor også 
være viktig å ta hensyn til de gåendes fremkommelighet og trygghet når de ferdes på fortau. 
Det må legges tilstrekkelig vekt på at fortau er et areal som først og fremst er tiltenkt 
gående og at gående i de fleste tilfeller ikke har andre trafikkarealer de kan benytte. Det kan 
blant annet trekkes frem at enkelte grupper av myke trafikanter som fra før hadde 
utfordringer med å ferdes på travle steder har blitt spesielt rammet av det store inntoget av 
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elsparkesykler. For eksempel blinde, svaksynte eller andre med mobilitetsutfordringer av ulik 
art. Det har hyppig vært omtalt i media at det er svært mange som føler seg utrygge eller 
som har sluttet å gå i sentrumsområder på grunn av elsparkesyklene.  

Til vurderingen må det også legges til at det er solgt et betydelig antall private 
elsparkesykler. Økt bruk av slike kan isolert sett øke konfliktnivået. Dersom redusert antall 
utleiesykler skulle medfører økt bruk av privateide elsparkesykler, vil samtidig effekten av 
kommunale tiltak rettet mot utleiemarkedet reduseres.    

6.1.3 Kjøring på fortau og på gang- og sykkelveg 

I dag har syklende lov til å benytte både fortau og gang- og sykkelveger. Adgangen til å 
benytte disse arealene synes å være innlært av de som benytter alminnelig tråsykkel, og det 
veksles gjerne mellom bruk av ulike arealer ettersom hvor fremkommeligheten er best. 
Elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy har vært definert som sykkel, slik at den 
samme fleksibiliteten har vært benyttet av dem. Likevel er det trolig at den plutselige store 
mengden av denne type kjøretøy, førte til at mange gående opplevde det som at de overtok 
gangarealene fullstendig. Samtidig er det mange som i mindre grad tar hensyn til gående når 
de bruker små elektriske kjøretøy på fortau, enn de gjør ved bruk av sykkel.   

Det er etter dette sannsynlig at et forbud mot kjøring på fortau og gangveg gjeldende for 
denne kjøretøygruppen, vil forbedre både tryggheten og fremkommeligheten til fotgjengere. 
Særlig kan det bidra til å redusere konfliktnivået på steder der hvor gangarealene er særlig 
trafikkert. Imidlertid vil ikke konfliktene være like markante på mindre steder eller i mindre 
byer hvor presset på disse arealene ikke er like stort.  

Det er heller ikke alle steder man har et godt alternativ til ferdsel på fortau, for eksempel i 
form av delt gang- og sykkelveg eller med opparbeidet sykkelfelt i vegbanen. Mangelen på 
dette medfører at alternativet til ferdsel på fortau vil være i vegbanen, sammen med bilene. I 
slike tilfeller vil et forbud mot å kjøre på fortau øke risikoen ved bruk. Fleksibiliteten til å 
velge det arealet man opplever som tryggest, er en stor fordel for myke trafikanter som 
syklister.  

Det er her tale om en trafikantgruppe som er svært lite beskyttet sammenlignet med de 
motorvogner som normalt ferdes i vegbanen. Det er også en gruppe trafikanter som varierer 
stort i både alder, erfaring og kompetanse om trafikk. Det er derfor knyttet usikkerhet til 
hvilken effekt et forbud kan ha. Det er allerede utstrakt sambruk av kjørebanen mellom 
motorvogner og syklister. Det er likevel et relativt høyt konfliktnivå mellom disse 
trafikantgruppene ved ferdsel i vegbanen. Det er også slik at sammenstøt mellom syklister 
og bilister kan medføre alvorlige skader og dødsfall.  

Vurderingen som skal foretas i forbindelse med forslaget om forbud om bruk på fortau, må 
balansere både hensynet til trafikksikkerhet ved bruk av liten elektrisk motorvogn og 
hensynet til sikkerheten for de mest sårbare trafikantene (gående), på de arealer som er 
tiltenkt dem.  

Det er likevel grunn til å understreke at Norge er et av få land som tillater kjøring med små 
elektriske kjøretøy på fortau. I svært mange land tillates verken sykling eller kjøring med 
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små elektriske kjøretøy på fortau. Vi viser også til at i nylig publisert veiledning fra EU om 
trygg bruk av mikromobilitetskjøretøy i urbane områder (desember 2021) anbefales det å 
ikke tillate små elektriske kjøretøy på fortau.12  

Uavhengig av forbudet på fortau ser det som hensiktsmessig å eksplisitt innta en regel om at 
man anses som gående når man triller en elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy. 
Det er derfor tillatt å trille en elsparkesykkel på fortau, se forslag til endring i trafikkreglene 
§ 2 nr. 3 bokstav c i punkt 9.1.  

6.1.3.1 Andre trafikkarealer 

Ved innføring av forbud om bruk på fortau, vil det fortsatt være tillatt bruk på gang- og 
sykkelveger. En slik ordning vil forutsette at det kan skilles mellom disse arealene. Det kan 
noen steder være vanskelig å skille de ulike trafikkarealene, noe som kan skape praktiske 
utfordringer med et slikt forbud.  

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, kantstein 
eller på annen måte. Fortau skiltes ikke, mens gang- og sykkelveger skal være skiltet med 
offentlig trafikkskilt (enten skilt 518 Gangveg, 520 Sykkelveg eller 522 Gang- og sykkelveg, 
se skiltforskriften § 12).  

Mange steder er det rimelig klart hva som er fortau. Dette vil eksempelvis gjelde en typisk 
bygate med kjørebane, eventuelt med sykkelfelt, og hvor det er kantstein og fortau som går 
inntil bygningsmassen. Andre steder kan det være mer uklart. Mange steder vil den eneste 
synbare forskjellen mellom områdene være oppsett av skilt som omdefinerer arealet. Det 
skal skiltes ved start av en gang- og sykkelveg, men ikke ved opphør av gang- og sykkelveg. 
Det vil derfor være tydelig når det går fra fortau til gang- og sykkelveg, mens det vil være 
mindre tydelig når det går fra gang- og sykkelveg til fortau.  

I tillegg finnes det også en rekke arealer som verken er fortau, gangveg, gang- og sykkelveg 
eller vegbane. Dette er for eksempel torg og gågater samt åpne plasser som ikke er nærmere 
definert. Dette er områder som ikke vil omfattes av et eventuelt forbud og hvor det fortsatt 
vil være anledning til å benytte små elektriske kjøretøy, med mindre adgangen er særskilt 
regulert.  

Ved innføringen av et eventuelt forbud vil elsparkesyklister derfor måtte være mer bevisst på 
å følge med på skiltingen av slike områder. Det kan også være behov for at lokale 
skiltmyndigheter i større grad er bevisst behovet for skilting av ulike arealer.  

Det er usikkert i hvilken grad allmennheten har et klart forhold til hvilket areal de ferdes på, 
annet enn at de ikke er i vegbanen. Denne uklarheten har ikke vært spesielt relevant 
tidligere, ettersom det i dag både er lov å gå og sykle på alle disse områdene. Av hensyn til 
trafikantene er det en fordel med enkle og tydelige regler om hvor de skal oppholde seg. Et 
forbud på fortau er en enkel regel å formidle, mens det kan i noen tilfelle være noe mer 
utfordrende å vite hvilket areal man befinner seg på. Hvis regelen blir innført kan også brudd 

 
12 New SUMP Topic guide on safe use of micromobility devices in urban areas | Eltis 

https://www.eltis.org/in-brief/news/new-sump-topic-guide-safe-use-micromobility-devices-urban-areas
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på denne medføre sanksjoner. Det vil derfor være viktig med god informasjon til publikum 
dersom reglen endres.  

Et eventuelt forbud mot kjøring på fortau vil gjøre tilbudet av gang- og sykkelveger 
viktigere. Per i dag finnes ikke gode tilgjengelige data på antall kilometer fortau, sykkelfelt 
og sykkelveg. Det er likevel rimelig å anta at andelen av fortau er mer utbredt i byer og 
tettsteder, og at det er anlagt flere delte gang- og sykkelveger utenfor sentrumskjernen. 

Da konfliktene er størst i sentrale bystrøk kan det antas at et eventuelt forbud derfor vil ha 
størst effekt der konfliktene er størst. Utenfor sentrale strøk, hvor utfordringene er mindre 
vil sikkerheten og fremkommeligheten for elsparkesyklistene ofte kunne ivaretas ved bruk av 
gang- og sykkelveg. 

Dette vil imidlertid ikke gjelde alle tilfelle, og det vil trolig være steder hvor det ikke er 
tilgjengelige alternative arealer, og hvor kjøretøyene da vil måtte bruke kjørebanen.  

6.1.3.2 Infrastruktur 

Til tross for at man med liten elektrisk motorvogn fortsatt kan benytte gang- og sykkelveg, 
er det ikke gitt at tilbudet da vil oppleves like attraktivt.  

Det vises til en studie utført av TØI13 som særlig reflekterer behovet for tilrettelagte arealer 
for denne type ferdsel. Dagens regler forutsetter at ulike brukergrupper deler de begrensede 
trafikkarealene på fortau. Ideelt sett vil det kunne bidra til å redusere konfliktene dersom 
ulike trafikantgrupper har tilrettelagte arealer, altså at infrastrukturen planlegges og bygges 
med et slikt mål. Dette er imidlertid tiltak som ikke kan gjennomføres over natten. I 
rapporten oppga 57% av 549 elsparkesyklister at de vanligvis kjører på fortau. Imidlertid 
oppga bare 30% av disse at de foretrakk å kjøre der. De fleste oppga at de foretrakk å kjøre 
på sykkelfelt i vegbane (73%) eller på gang- og sykkelveger (56%). Bare 21% sa at de 
foretrakk å bruke vegbanen.  

Disse resultatene kan tyde på at infrastrukturmangel kan være med på å intensivere 
konfliktene. Det kan synes som at de fleste hadde foretrukket å kjøre på steder som er mer 
tilpasset slik kjøring og ikke på fortau. Mangel på tilrettelegging og utbygging av 
infrastruktur som gir et sikkert tilbud for sykling utenom fortau, er en utfordring som har 
blitt enda tydeligere med inntoget av elsparkesykler.  

Studien underbygger at forbedring og utbygging av infrastruktur for denne type ferdsel, 
også kan bidra til å redusere både ulykker og konflikter mellom de ulike trafikantgruppene 
på arealer som fortau. Mange steder gjøres det arbeid for å tilrettelegge for sykling. Dette vil 
på sikt kunne bidra til å redusere konfliktene også mellom elsparkesyklister og gående. 
Samtidig vet vi at det kan være utfordringer, særlig i sentrale strøk med tilgjengelige arealer 

 
13 Fearnley, N., Berge, S. H., & Johnsson, E. (2020). Delte elsparkesykler i Oslo: En tidlig 
kartlegging. TØI Rapport 1748/2020. 
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og ressurser til slike tiltak. Dette er også tiltak som tar tid å gjennomføre, og dermed som 
på kort sikt i liten grad antas å kunne redusere konfliktene.  

6.1.3.3 Gangveg og gangfelt 

Trafikkreglene har i dag felles bestemmelser for sykling på fortau, gangveg og gangfelt, jf. 
trafikkreglene § 18 nr. 3.  

Som vist til overfor er hovedkonfliktene mellom elsparkesyklister og gående på fortau. 
Utfordringene vil være tilsvarende og hensynene gjør seg tilsvarende gjeldende på gangveg. 
Gangveg foreslås derfor også å omfattes av et eventuelt forbud.  

Når det gjelder gangfelt, kan dette i mange tilfelle være en hensiktsmessig måte for små 
elektriske motorvogner å komme over på andre siden av vegen. Det er også mange gang- og 
sykkelveger som ender opp i et gangfelt. Hensynene bak et eventuelt forbud gjør seg mindre 
gjeldende her. De vil uansett kunne komme seg over vegen ved å gå av motorvognen, men 
det kan i mange tilfelle anses uhensiktsmessig å kreve dette. Det er derfor aktuelt å fortsatt 
tillate bruk av gangfelt under de samme forutsetningene som i dag dersom det innføres 
forbud mot kjøring på fortau og gangveg.  

6.1.4 Kjøring i vegbanen 

Et generelt forbud om å kjøre på fortau vil føre til at førere av liten elektrisk motorvogn i 
mange tilfeller må dele vegen med annen motorisert trafikk, der det ikke finnes et tryggere 
alternativ. Konflikten mellom gående og elsparkesykler kan da bli overført til å bli en konflikt 
mellom elsparkesykler og biler, busser, trikker, lastebiler m.m.  

Når vi vet at det er få ulykker med sammenstøt på fortau, jf. over, vil et forbud mot kjøring 
på fortau i liten grad gi lavere ulykkestall for elsparkesyklistene. Effekten av et forbud vil 
derfor primært kunne bidra til bedre fremkommelighet og en opplevd følelse av trygghet for 
gående på fortau.  

I den grad forbudet medfører at små elektriske kjøretøy må benytte vegbanen, vil et forbud 
samtidig innebære økt risiko. Elsparkesykkel er et lett kjøretøy som ikke gir beskyttelse 
dersom uhellet først er ute. Ved kollisjon med tyngre motoriserte kjøretøy i vegbanen, vil de 
alltid være den tapende part. Blindsoneproblematikk knyttet til biler og store kjøretøy, særlig 
ved høyresving, er allerede kjent i forbindelse med sykkel, og vil kunne bidra til økt risiko for 
elsparkesyklister. Videre vil det at liten elektrisk motorvogn, selv med tillatt maksfart, holder 
langt lavere hastighet enn andre motorvogner som ferdes i vegbanen potensielt innebære 
økt risiko. 

Risiko for vanlige syklister i vegbanen vil være sammenlignbar med risikoen elsparkesyklister 
utsettes for. Forskjellen vil imidlertid være at syklistene kan velge å benytte fortauet der 
dette er tilgjengelig og oppleves som det tryggeste trafikkarealet. Ved et eventuelt forbud 
mot å bruke små elektriske kjøretøy på fortau vil alternativet for elsparkesyklister i slike 
tilfelle være å gå av og trille elsparkesykkelen på slike områder. 
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Det er likevel grunn til å anta at redusert fleksibilitet i tilgjengelige trafikkarealer for denne 
trafikantgruppen, og opplevd utrygghet ved å ikke kunne benyttet fortau, kan gjøre bruken 
mindre attraktiv og gjøre at flere vil velge andre transportmåter, og dermed bidra til redusert 
bruk av små elektriske kjøretøy. 

I hvilken grad risikoen for ulykker vil øke for elsparkesyklister hvis denne valgmuligheten 
fratas denne kjøretøygruppen, vil avhenge av hvilke tilpasninger elsparkesyklistene gjør til 
en slik eventuell endring. 

6.1.5 Særskilt skilting av liten elektrisk motorvogn 

Det kan settes opp skilt på enkelte vegstrekninger der det er særlige utfordringer. For 
eksempel kan det innføres forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn. Det kan også 
settes opp fartsgrensesoneskilt for disse kjøretøyene. Slike skiltreguleringer vil imidlertid 
gjelde både vegen og fortauet, og kan dermed ikke brukes der man ønsker bare forbud på 
fortau. Så langt er slike skilt i svært liten utstrekning benyttet av kommunene. Skiltene antas 
i første rekke å kunne være aktuelle der man ønsker å også regulere bruk av privateide 
kjøretøy. For utleiekjøretøy antas det mer aktuelt å fastsette digitale sonebegrensninger 
(«geofencing») i lokal forskrift etter lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn. Så langt departementet kjenner til kan heller ikke denne teknologien per i dag skille 
mellom fortau og vegbanen ved siden av, slik at særskilt regulering begrenset til 
fortausarealet heller ikke for tiden er mulig for utleiekjøretøy. Den teknologiske utviklingen 
kan imidlertid gjøre dette mulig på sikt.  

6.1.6 Aldersgrense ved innføring av forbud mot bruk på fortau – 16 år. 

Dersom det innføres et forbud om kjøring på fortau, er det aktuelt å vurdere en forhøyet 
aldersgrense for bruk.  

Som omtalt over vil et eventuelt forbud mot kjøring på fortau innebære at brukerne i mange 
tilfeller må benytte vegbanen. Brukerne vil da ferdes på samme areal som sykler, biler, 
busser, trikker og tungtrafikk. Å ferdes i slik blandet trafikk, samtidig som man skal være 
bevisst på trafikkregler som vikeplikt, oppsatt skilting og trafikksituasjonen som sådan -
krever både modenhet og erfaring. Behovet for å planlegge, å kunne forutsi 
trafikksituasjoner og beregne risiko er helt nødvendig. Det norske veg- og gatenettet er 
utformet på en måte som krever et godt samspill og samhandling mellom trafikantgruppene. 
Det er svært få steder hvor alle trafikantgrupper kan få et helt eget areal.  

Barn har svært varierende erfaring og kompetanse som trafikanter, og det vil medføre en økt 
risiko for alvorlige ulykker dersom barn må kjøre i vegbanen. Selv om det er slik at man også 
med sykkel kan bruke vegbanen, er det en vesentlig forskjell mellom adgangen til slik valgfri 
sykling i vegbanen og et påbud om det samme. På denne bakgrunn er det derfor grunn til å 
høre et forslag om aldersgrense på 16 år ved kjøring med liten elektrisk motorvogn, dersom 
det innføres forbud mot bruk på fortau.  

Hensynet bak den foreslåtte aldersgrensen er særlig basert på at det er grunn til å anta at en 
16-åring kan mer om ferdsel i trafikken, herunder også har større kjennskap til 
grunnleggende trafikkregler, enn yngre barn. En høyere aldersgrense vil kunne bidra til å 
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sikre at føreren har tilegnet seg den nødvendig erfaring og kompetanse som kreves for slik 
pålagt ferdsel i vegbanen. Trygg ferdsel fordrer forståelse av trafikkbildet og også inngående 
kjennskap til generell trafikksikkerhet og dertil regler. 

6.1.7 Mulig alternativ – kun barn under 16 år kan kjøre på fortau 

En generell heving av aldersgrensen fra 12 til 16 år, jf. alternativet omtalt over, vil kunne 
oppleves som inngripende overfor mange barn og ungdommer i denne aldersgruppen.  

Som vist over vil det være tryggere for barn å kunne benytte fortauet der dette er 
tilgjengelig. Barns behov for vern og trygg fremkommelighet kan derfor tilsi at de fortsatt 
bør kunne benytte fortau.  Det er fremdeles slik at denne kjøringen skal gjøres på de 
gåendes premisser. Det å fortsatt tillate barn som har fylt 12 år, men ikke fylt 16 år, å kjøre 
på fortau vil redusere ulykkesrisikoen for denne gruppen. Det vil imidlertid samtidig 
innebære at det fortsatt kan være utfordringer og konflikter mellom yngre førere av små 
elektriske kjøretøy og gående på fortau.  

Vi har ikke statistikk som sier i hvilken grad barn er årsak til konflikter med gående på 
fortau. Det er likevel grunn til å tro at når færre får tilgang til å benytte fortauet, så vil dette 
også resultere i færre konflikter mellom gående og kjørende. Ettersom de aller fleste 
utleieaktører har aldersgrense på minst 16 år vil dette innebære at utleiekjøretøy ikke lenger 
er tillatt å bruke på fortauene. 

En slik regel vil ikke innebære et forbud mot å bruke andre arealer, men vil gi barn og 
ungdom et tryggere alternativ der valget eksempelvis står mellom fortau og vegbane.  

Personer over 16 år som kjører ulovlig på fortau vil etter omstendighetene kunne risikere 
sanksjoner, herunder forenklet forelegg for ulovlig kjøring med motorvogn på fortau, jf. 
forskrift om forenklet forelegg § 4 bokstav b. Satsen for dette er 4450,-. 

Et slik alternativ kan innføres ved en særskilt bestemmelse om dette i trafikkreglene § 20 nr. 
3, se nærmere omtale i punkt 9.1. 

6.1.8 Oppsummering og forskriftsendring 

Da det i dag 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, men det kan bidra til 
en reduksjon i konflikter og øke trygghet og fremkommelighet for de gående.  

Konfliktnivået, spesielt i Oslo, kan ha sammenheng med den svært høye totale bruken av 
elsparkesykler i trafikken. Kommunale begrensninger i antallet utleiesykler er et tiltak som 
potensielt kan redusere dette konfliktnivået. Imidlertid kan økt bruk av privateide kjøretøy, 
blant annet som følge av begrensninger i utleietilbudet, bidra til å øke konfliktene. 

Et forbud vil trolig innebære økt risiko for brukere av liten elektrisk motorvogn. Noen steder 
vil tryggheten og fremkommeligheten kunne ivaretas ved bruk av tilrettelagte og trygge 
arealer, som sykkelfelt og gang- og sykkelveger. I en hel del tilfeller vil det imidlertid kunne 
medføre at de må benytte kjørebanen, og dele denne med annen motorisert trafikk.  
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Redusert fleksibilitet i bruken av arealer og at de enkelte steder vil måtte benytte vegbanen 
kan gjøre bruken mindre attraktiv, og dermed innebære at flere velger alternative 
transportmåter. 

Flere steder vil det være klart hva som er fortau, både for de gående og for førere av små 
elektriske kjøretøy. I en del tilfelle vil det imidlertid kunne være usikkerhet om rekkevidden 
av forbudet, og det vil gi krav til økt bevissthet fra brukerne og myndigheter om betydningen 
av skillet mellom fortau, gang- og sykkelveg og andre arealer. 

Kommunene fikk hjemmel til innføringen av tiltak først høsten 2021. Det er derfor noe 
usikkert hvilken effekt dette har hatt eller kommer til å ha, både på ulykkesutviklingen, men 
også for tryggheten og fremkommeligheten til de gående. Det er i tillegg usikkert hvilken 
effekt de nye nasjonale tiltakene vil få. Det vil derfor være viktig å følge nøye med på 
utviklingen også i det videre.  

Dersom det gjøres endringer som foreslått i denne høringen, er det også viktig å følge med 
på effekten av disse. Særlig om endringene skulle vise seg å medføre økning i risiko ved 
kjøring med små elektriske kjøretøy. Tiltakene må etter dette evalueres fortløpende. 

Innføring av et eventuelt forbud mot kjøring på fortau foreslås ved endring i den foreslåtte 
nye § 20 i trafikkreglene for kjøring med små elektriske motorvogner, hvor forbudet blir 
gjennomført ved å ikke innta gangveg og fortau i de områdene hvor liten elektrisk 
motorvogn kan brukes, se § 20 nr. 3 i forslaget. 

Innføring av en eventuell høyere aldersgrense ved innføring av et slikt forbud vil skje ved 
endring i førerkortforskriften, jf. nærmere omtale i punkt 9.2 nedenfor. I lys av 
høringsinstansenes innspill kan det også være aktuelt å sette en annen aldersgrense i 
aldersspennet 12-16 år. 

Innføring av en regel som bare tillater kjøring på fortau for barn og unge under 16 år 
foreslås ved endring i trafikkreglene, jf. nærmere omtale i punkt 9.2. nedenfor. I lys av 
høringsinstansenes innspill kan det også være aktuelt å sette en annen aldersgrense i 
aldersspennet 12-16 år.   

Det bes særlig om høringsinstansenes syn på forslaget om forbud mot bruk på fortau, en 
eventuelt høyere aldersgrense for bruk dersom det innføres et slikt forbud, eventuelt at kun 
barn tillates å kjøre på fortau, og om de foreslåtte aldersgrensene.  

6.2 Trafikkskilt og vegoppmerking 

6.2.1 Dagens regler 

Små elektriske kjøretøy er i dag definert som en undergruppe av sykkel noe som innebærer 
at trafikkskilt som regulerer sykler også omfatter denne undergruppen, se for eksempel:  
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Med endringsforskriften14 som trådte i kraft 18. mai 2021, ble det innført egne skilt som kan 
brukes til å regulere kun undergruppen små elektriske kjøretøy. Ved oppsetting av slike skilt 
har man mulighet til å innføre bruksforbud, parkeringsforbud samt å regulere fart, og disse 
reguleringene gjelder for både veg og fortau, se for eksempel: 

skilt 306.10 Forbudt for små elektriske kjøretøy 

 skilt 367 Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy 

6.2.2 Forslag til endringer i skiltforskriften  

I utgangspunktet skal små elektriske motorvogner etter omklassifisering fremdeles være 
underlagt de samme skiltreguleringene som sykkel. Det må da gjøres endringer i ordlyden 
knyttet til flere skilt. Det må gjøres ordlydsendringer knyttet til de skiltene som omfatter 
«motorvogn» slik at liten elektrisk motorvogn unntas fra disse. Det må videre gjøres 
endringer for de skiltene som omfatter «sykkel» slik at liten elektrisk motorvogn omfattes av 
disse. Uten slike endringer vil det være nødvendig med utstrakt bruk av underskilt, noe som 
ikke anses hensiktsmessig, blant annet fordi en del av de aktuelle skiltene allerede ofte har 

 
14 Forskrift av 11. mai 2021 om endring i forskrift om krav til sykkel  
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underskilt. Endringer som nevnt vil gjøre ordlyden knyttet til ulike skilt noe lengre og mer 
komplisert. Følgende endringer må gjøres:  

• Ordlyden til alle forbudsskilt for sykler eller motorvogner må endre ordlyd, slik at 
forbudene som gjelder for sykkel også omfatter den aktuelle undergruppen av 
motorvogner, og slik at forbudene som gjelder motorvogn ikke omfatter denne 
gruppen. Dette gjelder skiltene 302 “Innkjøring forbudt”, 306.1 “Forbudt for 
motorvogn”, 306.6 “Forbudt for syklende” og 306.8 “Forbudt for gående og syklende”. 

      
 

Når det gjelder skilt 302 «innkjøring forbudt» gjør det et unntak for sykling på fortau. 
Hvis det fortsatt skal være tillatt med kjøring med liten elektrisk motorvogn på 
fortau, må disse også omfattes av unntaket til skiltet, og det foreslås endringer. 
Dersom det etter høringen fastsettes forbud mot kjøring på fortau, ref. omtale under 
punkt 6.1, vil det ikke være behov for endring av ordlyden knyttet til skiltet.    

• Ordlyden til alle skilt som gir rettigheter til syklister må utvides til å også gjelde 
aktuell undergruppe for motorvogn. Dette gjelder skiltene 520 «Sykkelveg», 521.1 
«Sykkelfelt – Sideplassert», 521.2 «Sykkelfelt Midtstilt», 522 «Gang- og sykkelveg», 
548 «Gågate», og 826 «Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger». Også underskiltet 
807.6 som i dag gjelder sykkel foreslås endret til «sykkel og liten elektrisk 
motorvogn» 

      

 

6.2.3 Særskilt om skilt 547 «Gågate» 

Når det særskilt gjelder skilt 548 «Gågate» er dette et skilt som benyttes på arealer som 
særlig skal hensynta gående. Det er lov å sykle, men ikke bruke motorvogn på slike arealer. 
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Sykling skal skje i «gangfart», jf. trafikkreglene § 13 nr. 3 og det er kun tillatt å parkere når 
det ikke er til unødig hinder eller ulempe, jf. trafikkreglene § 18 nr. 4. 

Vi er kjent med at det også har vært ulykker og konflikter mellom gående og 
elsparkesyklister på slike arealer. Vi ber derfor om høringsinstansens syn på om 
hovedregelen på gågater bør være at liten elektrisk motorvogn kan kjøre der, eller om 
hovedregelen skal være at kjøring på slike arealer bør være forbudt. I begge tilfelle vil avvik 
fra hovedregelen kunne skiltes særskilt ved bruk av underskilt. Vi nevner ellers at gjeldende 
normalbestemmelser åpner for å kunne skilte bruksforbud for slike kjøretøy, og at en slik 
forbudssone enten kan sammenfalle med gågatesonen eller være innenfor sonen. Det anses 
uansett tilstrekkelig at kjøring på gågate er regulert ved skilt, og det anses derfor ikke behov 
for å regulere dette særskilt i trafikkreglene. Tidligere høringsforslag om dette er derfor 
endret, jf. omtale i vedlegg 2 punkt 2.2.3.  

Vi viser ellers til at det i vedlegg 2, jf. punkt 3.4 er inntatt allerede besluttede endringer om 
skiltene som gjelder små elektriske kjøretøy, slik at de gjelder liten elektrisk motorvogn etter 
omklassifiseringen. 

6.2.4 Vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 

Det store antallet elsparkesykler (utleiesykler) har også skapt utfordringer når det gjelder 
parkering, særlig i større byer. Disse kjøretøyene har ofte blitt parkert eller henslengt på 
smale fortau, torg og i parker, noe som har skapt utfordringer for andre trafikanters 
framkommelighet og sikkerhet. Et tiltak som kan skape ryddigere parkeringsforhold, er 
oppmerking av parkeringsplasser på steder der man mener at det er hensiktsmessig at slike 
kjøretøy parkeres.  

Det har vært tett kontakt mellom Drammen kommune og Vegdirektoratet i forbindelse med 
at kommunen ønsket å gjennomføre et forsøk med bruk av vegoppmerking for å skape mer 
ryddige parkeringsforhold for elsparkesykler. Vegdirektoratet fikk i den forbindelse 
utarbeidet et vegoppmerkingssymbol som kunne brukes til dette formålet. 
Vegoppmerkingssymbolet ble gitt samme grafiske utforming som det symbolet som nå er 
brukt på skiltene som kan benyttes for å regulere små elektriske kjøretøy. 

I juni 2021 merket Drammen kommune opp 20 parkeringsplasser for elsparkesykler i og 
nært sentrum med det aktuelle vegoppmerkingssymbolet. I forkant av oppmerkingen 
gjennomførte kommunen en grundig prosess, der flere ulike aktører ble involvert, for å 
undersøke hvor det var mest hensiktsmessig at parkeringsplassene skulle plasseres. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøker parkeringsatferden i Drammen basert på 
GPS-data for sluttpunkt for turer. Både før-situasjonen uten oppmerkede parkeringsplasser 
og etter-situasjonen med oppmerkede plasser undersøkes. Erfaringene så langt er at 
oppmerkingssymbolet fungerer godt, og de har ingen indikasjoner på at brukere ikke forstår 
betydningen av dette. Så lenge denne kjøretøygruppen i praksis stort sett er elsparkesykler, 
antas det at det er lite rom for å misforstå symbolet. De har ikke observert andre små 
elektriske kjøretøy på plassene, men disse er vanligvis så små og lette at det er naturlig å ta 
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dem med seg inn fremfor å parkere dem ute. De har heller ikke observert «vanlige» 
sparkesykler (uten elektrisk motor) på parkeringsplassene. Om noen velger å parkere slike 
sparkesykler på plassene vil det heller ikke være noe problem, og i likhet med privateide 
elsparkesykler, settes disse sjelden igjen på slike arealer. TØI-rapporten, med navnet 
«Parkeringsplasser for elsparkesykler i Drammen», vil om kort tid bli lagt ut på TØIs 
hjemmesider. 

Selv om den endelige rapporten fra TØI om parkeringsatferden i Drammen ikke foreligger 
ennå, mener vi at de observasjoner som kommunen har gjort tyder på at oppmerkingen 
skaper ryddigere parkeringsforhold. Vi mener derfor at det er formålstjenlig å innta et nytt 
vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften tilsvarende symbolet som er brukt på skiltene som 
nå kan benyttes for å regulere små elektriske kjøretøy. Det er også ytret ønske om å bruke et 
vegoppmerkingssymbol til dette formålet fra flere andre, bl.a. Oslo kommune og Stavanger 
kommune, samt av Kolombus og Ruter i tilknytning til intermodale knutepunkt. 

Forutsatt at vegoppmerkingssymbolet inntas i skiltforskriften, vil Vegdirektoratet fastsette 
nærmere normalbestemmelser for utforming og plassering av symbolet i N302 
(Vegoppmerking). Vi ser i utgangspunktet for oss at symbolet bør brukes i forbindelse med 
oppmerking av parkeringsfelt (1028) for slike kjøretøy, og at feltene bør være avgrenset med 
heltrukken hvit linje. Det anses ikke egnet å etablere slike parkeringsfelt på f.eks. gang- og 
sykkelveger. Vi ser videre for oss at denne oppmerkingen kan brukes både alene og sammen 
med skilt. I førstnevnte tilfelle vil det fungere som en oppfordring til trafikantene om å 
parkere på de stedene der oppmerkingen er brukt, noe som ser ut til å ha fungert bra i 
piloten i Drammen. Parkeringsplasser for disse kjøretøyene kan også tenkes etablert for å 
lage avvikende regulering innenfor soner med parkeringsforbud skiltet med skilt 377, og 
vegoppmerkingen må da suppleres med skilt, jf. skiltforskriften. Vi mener det er 
oppklarende at regulering som innføres med skilt også oppheves med skilt. Forslag til 
normalbestemmelser vil bli sendt på egen høring. 

På denne bakgrunn foreslår vi å innta følgende nye vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften:  
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6.3 Forholdet til bilansvarsloven, herunder innføring av plikt til å tegne 
ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy 

6.3.1 Innledning  

I dag er små elektriske kjøretøy klassifisert som sykkel og er unntatt bilansvarsloven, jf. 
forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt. Eier av kjøretøyet har dermed i 
dag ikke plikt til å tegne ansvarsforsikring på kjøretøyet. Små elektriske kjøretøy er også 
unntatt fra forsikringsselskapenes felles ansvar for skade forårsaket av uforsikrede 
motorvogner, jf forskrift 1. april 1974 nr.3 om trafikktrygd mv. (trafikktrygdforskriften) § 2. 
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, jf. nærmere omtale i vedlegg 2 punkt 2, vil 
kjøretøyene ikke lenger omfattes av de foreliggende unntakene som gjelder sykkel og vil 
omfattes av bilansvarsloven, herunder krav om forsikring, hvis det ikke gjøres særskilt 
unntak. 
 
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, herunder krav til 
ansvarsforsikring. Ulykkesstatistikken fra 2020 og 2021, jf. nærmere omtale i punkt 4 viser 
eksempelvis at risikoen for å bli utsatt for en ulykke på elektrisk sparkesykkel er betydelig, 
og vesentlig høyere enn for sykkel. Også forholdet til EUs-motorvognforsikringsdirektiver 
tilsier en fornyet vurdering av dette. 
 
Små elektriske kjøretøy er i Norge definert som elektrisk drevet kjøretøy for transport av én 
person, som har en maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t, veier maksimalt 70 kg 
inklusive batteri og ikke er bredere enn 85 cm eller lengre enn 120 cm. Kjøretøy uten 
selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning, jf. någjeldende kjøretøyforskrift 
§ 2-5 nr. 12 femte ledd. Disse tekniske kravene vil videreføres i § 3 i ny forskrift om krav til 
liten elektrisk motorvogn, som vil tre i kraft våren 2022, jf. nærmere omtale i vedlegg 2 
punkt 2.2. 

Samferdselsdepartementet fremmer derfor forslag om at små elektriske kjøretøy skal 
omfattes av hele eller deler av bilansvarsloven. Forslaget er utarbeidet med faglige innspill 
fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

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 
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6.3.2 Gjeldende rett  

6.3.2.1 Generelt om bilansvarslova  

Lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) skal sikre at 
skadelidte får erstatning for skade som en motorvogn påfører personer eller eiendom (andre 
kjøretøy, løsøre og fast eiendom), jf. lovens § 1.  
 
Bakgrunnen for den særlige ansvarsordningen på dette området 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. 
 
Bilansvarslova § 15 første punktum pålegger eieren av en registreringspliktig motorvogn å 
tegne ansvarsforsikring. For ikke-registreringspliktige motorvogner gjelder 
forsikringsplikten når motorvognen blir brukt på en sånn måte at den kan komme opp i 
erstatningskrav etter loven, jf. bal.§ 15, annet punktum. Bilansvarslova § 3 første ledd 
definerer «motorvogn»: «Med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med 
motor og er laga eller esla til å køyrast på bakken, såleis og trådbuss (trolleybuss), men ikkje 
køyretøy som går på skjener.»  
 
Det følger av bilansvarslova § 3 fjerde ledd første punktum at «Kongen kan fastsetja at inkje 
eller berre sumt av lova skal gjelda for serskilt nemnde motorvogner når han meiner at 
vognene sjølve eller bruken av dei, er til serleg liten fare i vegferdsla.»  

Med hjemmel i denne bestemmelsen er det i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra 
forsikringsplikt gjort unntak for "sykkel" som nevnt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om 
tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-5 nr. 12. 
Dette innebærer at både elsykler og små elektriske kjøretøy, slik disse er definert etter 
vegtrafikklovgivningen er unntatt fra bilansvarsloven.  
 
Ved en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn, jf nærmere omtale i 
vedlegg 2 punkt 2.2, vil små elektriske kjøretøy ikke lenger omfattes av dette unntaket. Uten 
særskilt unntak vil disse da følge lovens hovedregel for motorvogner og være 
forsikringspliktige, såfremt disse brukes der det er andre personer og eiendom. 
Motsetningsvis, vil det som utgangspunkt ikke være krav om ansvarsforsikring hvis 
motorvognen er forsvarlig hensatt eksempelvis i ens garasje, kjeller e.l. 
 
Av forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v. § 2 annet ledd fremgår det at skade som 
påføres av motorvogner som er unntatt forsikringsplikt, skal dekkes av trafikkforsikrings-
selskapene i fellesskap. Tilsvarende gjelder for forsikringspliktige motorvogner der eier eller 
bruker ikke har tegnet forsikring, jf. bilansvarslova § 10. I Norge er det 
Trafikkforsikringsforeningen som på vegne av forsikringsselskapene administrerer 
ordningen og utbetaler erstatning i disse tilfellene. Etter forskriften § 2 annet ledd, gjelder 
dette felles ansvaret imidlertid ikke for sykkel som nevnt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1994-10-04-918
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918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 
2-5 nr. 12 og rullestol som nevnt i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående 
trafikk (trafikkregler) § 1 nr. 1 bokstav l. 
 
Dette tydeliggjør at elsykler og små elektriske kjøretøy, slik de er definert etter 
vegtrafikklovgivningen også er unntatt fra dette ansvaret. 
 
Ved en omklassifisering vil små elektriske motorvogner heller ikke omfattes av unntaket i 
trafikktrygdforskriften § 2 annet ledd, og vil omfattes av ordningen i tilfelle der eier eller 
bruker ikke har tegnet forsikring. 

6.3.2.2  Forholdet til motorvognforsikringsdirektivet 

Direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkjøretøyer og kontroll med 
overholdelse av forsikringsplikten (motorvognforsikringsdirektivet) pålegger EU/EØS-
medlemsstatene å "treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at erstatningsansvar ved bruk 
av kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på medlemsstatens territorium, er dekket av 
forsikring", jf. direktivets artikkel 3.  

Direktivet artikkel 5 første ledd nr. 1 og 2 åpner for å gjøre unntak fra forsikringsplikten. 
Medlemsstater som unntar nærmere bestemte motorvogner fra forsikringsplikten, skal etter 
artikkel 5 annet ledd påse at disse behandles på lik linje med uforsikrede motorvogner (dvs. 
motorvogner som skulle vært forsikret, men som eier/bruker ikke har forsikret). Dette 
innebærer at unntatte motorvogner skal fanges opp av et nasjonalt organ som dekker 
eventuelle skader «minst inden for den lovpliktige forsikrings grænser», jf. direktivet artikkel 
10 (dansk språkversjon). Dette utgjør bakgrunnen for trafikktrygdforskriften § 2 annet ledd, 
som ansvarliggjør trafikkforsikringsselskapene i fellesskap for skade gjort av uforsikrede 
motorvogner. I praksis ivaretas denne forpliktelsen ved at Trafikkforsikringsforeningen 
administrerer fellesskapsansvarsordningen og utbetaler erstatning i disse tilfellene.  

En forutsetning for at motorvognforsikringsdirektivet skal komme til anvendelse, er at små 
elektriske kjøretøy er å regne som "kjøretøy" etter direktivet. For den alminnelige individuelle 
forsikringsplikten er svaret på spørsmålet for så vidt uten selvstendig betydning, ettersom 
direktivet uansett gir mulighet til å gjøre unntak for "visse typer kjøretøyer", jf. direktivet 
artikkel 5 nr. 2. Kjøretøydefinisjonen spiller derimot en avgjørende rolle for om direktivet er 
til hinder for å unnta små elektriske kjøretøy fra forsikringsselskapenes plikt til å i fellesskap 
dekke skade gjort av motorvogner som er fritatt fra lovpålagt forsikringsplikt, jf. 
trafikktrygdforskriften § 2 annet ledd. 

Gjeldende kjøretøydefinisjon følger av direktivets artikkel 1, og lyder slik: 

"1. «kjøretøy» enhver motorvogn som er beregnet på å kjøres på bakken og ikke 
går på skinner, så vel som tilhengere, selv om de ikke er tilkoplet" 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1994-10-04-918
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1994-10-04-918/%C2%A72-5
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1994-10-04-918/%C2%A72-5
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1986-03-21-747
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1986-03-21-747/%C2%A71


28 
 

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling avsa 3. november 2014 tolkningsuttalelse 
(14/636 EP JOE/JOOR/bj)15  om hvorvidt elsykler og selvbalanserende kjøretøy regnes som 
"kjøretøy" etter direktivet. Selv om tolkningsuttalelsen ikke direkte gjelder den største 
gruppen av små elektriske kjøretøy, nemlig elsparkesykler (elsparkesykler har normalt ikke 
selvbalanserende teknologi) er uttalelsen interessant også i denne sammenheng. 

Lovavdelingen fant ikke grunnlag for å kunne trekke sikre konklusjoner med hensyn til om 
sykler med elektrisk hjelpemotor eller selvbalanserene kjøretøy omfattes av 
motorvognforsikringsdirektivet. Selv om kjøretøyene etter lovavdelingens syn falt innenfor 
en naturlig språklig forståelse av direktivets kjøretøydefinisjon, ble det blant annet påpekt at 
rettskildematerialet for øvrig var meget sparsommelig og at konklusjonen derfor var usikker. 

Kommisjonen fremsatte forslag til endringer i direktivet 24. mai 2018. Forslaget ble senere 
endret, blant annet på punktet for kjøretøydefinisjonen. Kommisjonen svarte følgende på et 
skriftlig spørsmål om daværende forslag til tillegg til kjøretøydefinisjonen (forslag om ny 1 a 
"bruk av kjøretøy") publisert 26. juli 2018 (E-002911/18 , E-003078/18)16 : 

"The evaluation carried out by the Commission clarifies that new types of motor 
vehicles, such as electric bicycles, segways, and electric scooters, already fall within 
the scope of the directive. The proposed revision of the directive does not expand its 
scope. To enhance legal certainty and clarity, the proposal codifies recent case-law of 
the Court of Justice of the European Union as regards the scope, while also proposing 
some changes with regard to other aspects of the directive." (vår understrekning) 

Kommisjonens svar på det skriftlige spørsmålet kan trekke i retning av at små elektriske 
kjøretøy omfattes av direktivet. Dette vil i tilfelle bety at de ikke kan unntas fra 
trafikkforsikringsselskapenes felles dekningsansvar. Noen endelig konklusjon er det likevel 
ikke mulig å trekke utfra dette rettskildematerialet alene.  

Endringsdirektiv 2021/2118/EU ble vedtatt 24. november 2021 og er gitt frist til 
gjennomføring i EU 23. juni 2023. Endringsdirektivet inkluderer en helt ny 
kjøretøydefinisjon, som lyder slik (foreløpig ikke tilgjengelig på norsk): 

1.  »køretøj«:  

a) ethvert motordrevet  køretøj, der udelukkende drives frem ved mekanisk kraft 
på land, men som ikke kører på skinner, med: 

i) en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/t eller 

 
15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-
hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-
motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-
1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-
til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/   
16 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002911-ASW_EN.html 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-1-og-3---Sykkel-med-elektrisk-hjelpemotor-og-selvbalanserende-kjoretoy---forholdet-til-motorvognforsikringsdirektivet/id2076194/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002911-ASW_EN.html


29 
 

ii)  en maksimal nettovægt på over 25 kg og en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på mere end 14 km/t" 

Endringene i kjøretøydefinisjonen er omtalt i fortalens avsnitt 3 og 6: 

"(3) Siden direktiv 2009/103/EF trådte i kraft, er der kommet mange nye typer af 
motorkøretøjer på markedet. Nogle af dem er drevet af en rent elektrisk motor, og 
nogle af dem af hjælpeudstyr. Sådanne køretøjer bør tages med i betragtning ved 
definitionen af begrebet »køretøj«. Denne definition bør baseres på sådanne 
køretøjers generelle karakteristika, navnlig deres konstruktivt bestemte 
maksimalhastigheder og nettovægt, og bør fastsætte, at kun køretøjer, der 
udelukkende drives af mekanisk energi, er omfattet. Definitionen bør gælde uanset 
antallet af hjul, som køretøjet har." 

"(6) Nogle motorkøretøjer er mindre og er derfor mindre tilbøjelige end andre til at 
forårsage betydelig personskade eller tingsskade. Det ville være uforholdsmæssigt og 
ikke fremtidssikret at medtage dem i anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF. 
Hvis de blev medtaget, ville det også underminere udbredelsen af nyere køretøjer, 
som f.eks. elcykler, der ikke udelukkende drives af mekanisk kraft, og modvirke 
innovation. Derudover er der ikke fyldestgørende dokumentation for, at sådanne 
mindre køretøjer kan forårsage ulykker med skadelidte i samme omfang som andre 
køretøjer, f.eks. biler eller lastbiler. I overensstemmelse med nærheds- og 
proportionalitetsprincippet bør kravene på EU-plan derfor kun omfatte de køretøjer, 
der er defineret som sådanne i direktiv 2009/103/EF." 

Slik departementet forstår det, vil den nye kjøretøydefinisjonen utelukke de fleste små 
elektriske kjøretøy fra direktivets virkeområde, ved å utelukke alle kjøretøy med lavere 
maksimal konstruktiv hastighet enn 25 km/t og lavere vekt enn 25 kg. Det samme gjelder, 
slik departementet forstår det, elsykler, ettersom disse ikke utelukkende drives frem av 
mekanisk kraft (fortstått som kraft generert av en motor).  

Små elektriske kjøretøy er etter vegtrafikklovgivningen kjøretøy som har maksimal 
konstruktiv hastighet på 20 km/t, maksimal vekt på 70 kg inkludert batteri, ikke er bredere 
enn 85 cm eller lengre enn 120 cm, jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12 femte ledd og 
forskrift om krav til sykkel § 2 femte ledd. Endringsdirektivet vil omfatte de tyngre (over 25 
kg) med maksimalhastighet over 14 km/t. 

Når det gjelder mulighet til å ilegge individuell forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy 
utover det direktivet krever, fremgår det av fortalen til endringsdirektivet 2021/2118/EU 
avsnitt 4 at medlemsstatene har adgang til å ilegge strengere forsikringsordninger.  

"(4) Intet i nævnte direktiv bør imidlertid forhindre medlemsstaterne i at kræve 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer i henhold til deres nationale ret på betingelser, 
som de selv fastsætter, for så vidt angår enhver form for motoriseret udstyr anvendt 
på land, som ikke er omfattet af nævnte direktivs definition af »køretøj«, og for 
hvilket nævnte direktiv derfor ikke kræver en sådan forsikring." 
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Oppsummeringsvis vil rettstilstanden for små elektriske kjøretøy etter departementets syn 
klargjøres ved nytt motorvognforsikringsdirektiv. Ny kjøretøydefinisjon gjør det klart at det 
kun vil være små elektriske kjøretøy med totalvekt over 25 kg og konstruktiv hastighet over 
14 km/t som vil omfattes av direktivet.  

6.3.3 Særlig om mindreårige og eventuell forsikringsplikt 

Gjøres bilansvarsloven gjeldende for små elektriske kjøretøy vil i utgangspunktet alle som 
eier og bruker en elsparkesykkel være pliktig til å tegne ansvarsforsikring, herunder også 
mindreårige. Alternativt må det gjøres unntak for disse. 

Utgangspunktet etter vergemålsloven er at mindreårige ikke selv kan foreta rettslige 
handlinger eller råde over sine egne midler, jf. vergemålsloven (vgml.) § 9. Det første 
spørsmålet blir da om vergemålsloven § 9 innebærer at en mindreårig ikke kan pålegges 
forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy. I så tilfelle vil vergens medvirkning kreves for at 
en mindreårig lovlig skal kunne bruke et slikt kjøretøy han eller hun eier, jf. vergemålsloven 
§ 17.  

Det er i denne sammenheng grunn til å presisere at eierskap til små elektriske kjøretøy ikke i 
seg selv medfører forsikringsplikt etter bilansvarsloven. Det er kun når kjøretøyene blir brukt 
slik at det kan oppstå erstatningskrav etter loven, jf. bal § 15 første ledd annet punktum, at 
forsikringsplikt oppstår for ikke-registreringspliktige motorvogner. I utgangspunktet kan 
mindreårige iht. vergemålsloven uten vergens samtykke motta små elektriske kjøretøy som 
gave, eller kjøpe dem ved bruk av midler den mindreårige selv har tjent eller fått til egen 
rådighet, jf. vergemålsloven § 12. 

Det er derfor særlig spørsmålet om forsikringsplikt vil kreve samtykke fra verge som 
vurderes i det følgende. Det følger av forarbeidene til vgml. § 9 (Ot.prp.nr.110 (2008–2009) 
s. 187) at: 
 
"Det at den mindreårige ikke har rettslig handleevne, innebærer også at han eller hun ikke 
kan pådra seg gjeld, med mindre det er særskilt hjemmel for dette. Bestemmelsen skal 
forstås slik at den mindreårige ikke kan binde seg til en fremtidig betalingsforpliktelse."  

Videre fremgår det av forarbeidene (Ot.prp.nr.110 (2008–2009) s. 188) at: 

"[f]orbudet rammer også handlinger som i seg selv ikke innebærer økonomiske forpliktelser, 
men som har slike konsekvenser. Mindreårige kan for eksempel heller ikke motta en hest 
eller en hund som gave uten vergens samtykke. Et slik eierskap vil pådra fremtidige 
kostnader for eksempel til fôr og veterinær, slik at det å akseptere et kjæledyr i gave etter 
bestemmelsen vil være omfattet av alternativet «råde over sine midler»."  
 
Lovens ordlyd sett i sammenheng med forarbeidene tilsier at forbudet skal forstås vidt. En 
eventuell plikt til å ansvarsforsikre små elektriske kjøretøy synes etter dette i 
utgangspunktet å medføre en slik løpende utgift som vil bli berørt av bestemmelsen.  
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Justisdepartementets lovavdeling vurderte i en tolkningsuttalelse fra 199917 spørsmålet om 
det etter dagjeldende vergemålslov var nødvendig å innhente samtykke fra overformynderiet 
(daværende lokal vergemålsmyndighet, myndigheten ligger i dag hos statsforvalteren) for å 
registrere en motorvogn på en mindreårig etter reglene i vegtrafikkloven, fordi 
registreringen innebærer at vedkommende blir påført økonomiske forpliktelser. Uttalelsen er 
av interesse ettersom et spørsmål som ble vurdert var om forsikringsplikt etter 
bilansvarsloven kunne innebære "å stifte gjeld" iht. daværende § 55.18 

Justisdepartementets lovavdeling kom her frem til at inngåelsen av en forsikringsavtale for 
motorvogn ikke innebar å stifte gjeld iht. daværende § 55 og viste blant annet til at 
forsikringsplikten når som helst kunne bringes til opphør gjennom overdragelse eller 
avregistrering av motorvognen. Tolkningsuttalelsen ble gitt før ny vergemålslov kom i 2010, 
og er knyttet til den gamle vergemålsloven § 55 i lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for 
umyndige. Lignende ordlyd er videreført i gjeldende vergemålslov § 40.  Forarbeidene til 
gjeldende vergemålslov (Ot.prp.nr.110 (2008–2009) s. 173) viser til at regelen i § 9 om at 
mindreårige ikke kan binde seg til en fremtidig betalingsforpliktelse har et videre 
anvendelsesområde enn der hvor vergen må ha fylkesmannens samtykke til å stifte «gjeld» 
etter § 40.  

Dagens løsning for andre kjøretøy som eies og brukes av mindreårige er videre av interesse. 
Foreldre eller verge må samtykke til at den mindreårige registrerer eierskapet til en moped 
eller en lett motorsykkel. Dette gjennomføres ved innsending av skjema med samtykke fra 
den mindreåriges foresatte til Statens vegvesen. Alternativt kan en av foreldrene registreres 
som eier i vognkortet.  

Ved tegning av ansvarsforsikring av en moped eller lett motorsykkel hos et 
forsikringsselskap vil normalt forsikringen registreres på eieren av kjøretøyet. Så langt 
departementet kjenner til krever forsikringsselskapene imidlertid at foreldrene står som 
økonomisk ansvarlige for de løpende forsikringsutgiftene hvis eieren av kjøretøyet er under 
18 år. Selv om registrering av moped mv. er en mer formalisert prosess, synes det naturlig å 
legge til grunn at forsikringsselskapene vil kreve tilsvarende samtykke fra foreldrene ved 
ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy.   

Mislighold av forsikringsplikten kan medføre straffansvar for ungdom over kriminell lavalder, 
jf. bal. § 20. Hensynet til å beskytte den mindreårige mot uoverveide beslutninger gjør seg 
derfor sterkt gjeldende og tilsier at vergens samtykke også her er nødvendig. 

Departementet antar etter dette at forsikringsplikt ved bruk av små elektriske kjøretøy 
innebærer en betalingsforpliktelse som mindreårige ikke kan påta seg etter vergemålsloven 
§ 9 og som dermed kun kan gjøres etter vergens samtykke. Dette innebærer at vergens 
medvirkning vil kreves dersom mindreårige lovlig skal kunne bruke elektriske kjøretøy som 
pålegges forsikringsplikt.  

 
17 § 55 - spørsmål om motorvogn kan registreres på en mindreårig - regjeringen.no 
18 Ibid.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-55---vergemalsloven---sporsmal-om-motor/id455102/


32 
 

Dersom vergen pålegges ansvaret for å sørge for forsikring, kan også regressansvar være 
aktuelt der plikten forsømmes, se nedenfor i punkt 6.3.4. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innretningen av en forsikringsplikt for 
kjøretøy som brukes av mindreårige. 

6.3.4 Særlig om regressansvar  

Reglene om regress vil også bli aktuelle hvis bilansvarsloven gjøres gjeldende for små 
elektriske kjøretøy.  

Bilansvarsloven § 12 regulerer trafikkforsikringsgiverens regressadgang mot den som eier 
eller bruker motorvognen, samt mot fører og passasjerer. Det er tre typetilfeller av 
klanderverdig atferd som åpner for slik regress; 1) skaden er gjort med vilje eller grov 
uaktsomhet 2) bilen er stjålet, og 3) kjøring i ruspåvirket tilstand.  

Videre vil Trafikkforsikringsforeningen kunne søke regress for deres erstatningsutbetaling 
etter bal. § 10 for skade voldt av en motorvogn som skulle vært forsikret, men som ikke er 
det , jf. bal. § 13. Regresskravet kan stilles på bakgrunn av et objektivt ansvar, dvs. at det 
ikke stilles krav om at noen har "skyld" i skaden etter alminnelige culpabetraktninger. Retten 
til regress etter denne bestemmelsen utløses når det er utbetalt erstatning for skade voldt av 
motorvogn som skulle vært forsikret, men som ikke er det, såfremt skaden faller under 
bilansvarslovens virkeområde. Kravet kan etter bestemmelsen gjøres gjeldende av den som 
"forsømde å trygda motorvogna" eller den som "den som køyrde eller brukte henne då 
skaden vart gjord, endå han visste eller måtte vita at vogna ikkje var lovleg trygda."  
 
Denne utvidede regressadgangen i § 13 er iht. juridisk teori begrunnet i avtalerettslige 
betraktninger; "Når skadevolder har unnlatt å tegne trafikkforsikring, er det heller ikke 
naturlig at han er dekket mot eventuelle erstatningskrav. Her er utbetalingsrisikoen 
kanalisert til skadevolder/eier hvor han har forholdt seg som nærmere beskrevet i bal. § 13. 
Reglene får på denne måten en oppdragende og pønal effekt slik at eier og fører lettere 
følger opp kravet om å trafikkforsikre motorvognen slik dette er formulert i bal. §15(våre 
uthevinger).»19 

Regresskravet etter bal. § 13 gjelder uavhengig av om føreren av kjøretøyet er 
erstatningsansvarlig etter alminnelig erstatningsrett eller ikke. En eventuell forsikringsplikt 
for private brukere av små elektriske kjøretøy, herunder med et slikt utvidet regressansvar 
ved forsømmelse av forsikringsplikten kan derfor tenkes å ramme den enkelte bruker hardt. 
Regressansvar for uforsikrede motorvogner anses likevel kjent fra før når det gjelder øvrige 
motorvogner.  

Vi har imidlertid sett at små elektriske kjøretøy, særlig elsparkesykler, har et betydelig 
skadepotensial. Dette trekker i retning av at det foreligger et behov for at også disse skal 
være omfattet av forsikringsplikten, på lik linje med øvrige motorvogner. Det er også grunn 
til å peke på at det i dagens situasjon vil kunne påløpe betydelig erstatningsansvar for 
personer på små elektriske kjøretøy som skader andre i trafikken, etter alminnelige 

 
19 Engstrøm, B og Andresen,O og Bryn,T.(2005) Bilansvaret. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. s. 191.  
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erstatningsrettslige regler. Det må videre antas at det ofte vil foreligge 
erstatningsbetingende uaktsomhet også i tilfelle der Trafikkforsikringsforeningen (TFF) vil 
kunne kreve regress dersom det innføres forsikringsplikt. Det er derfor usikkert hvor stor 
betydning en slik endring vil ha i praksis. 

Et slikt regressansvar vil også være aktuelt for verge som misligholder sin forsikringsplikt for 
små elektriske motorvogner som brukes av mindreårige. Det bemerkes likevel at 
mindreårige også i dag kan bli erstatningsansvarlige etter alminnelige 
skadeserstatningsregler, jf. skadeserstatningsloven. § 1-1. Foreldre kan også i mange 
tilfeller måtte svare økonomisk for skade voldt av barn, jf. skadeserstatningsloven § 1-2.  

6.3.5 Tilgjengelige forsikringsprodukter 

Innføring av forsikringsplikt vil forutsette at plikten kan oppfylles ved at det er tilgjengelige 
forsikringsprodukter i markedet. 

Da dette er kjøretøy som ikke er dekket av forsikringsplikt i dag, må det ventes at det vil 
kunne ta noe tid før produktene er tilgjengelige. 

Når det gjelder kommersielle utleiere er departementet kjent med at enkelte aktører allerede 
har slik forsikringsdekning. Departementet er imidlertid ikke kjent med i hvilken grad det er 
tilgjengelig forsikringsprodukter i det norske markedet. Men også forsikringsprodukter i 
andre land vil kunne være aktuelle. Det er også et begrenset antall kommersielle selskaper, 
og mange opererer i flere land. Det antas derfor at kommersielle utleiere av slike kjøretøy 
relativt raskt vil kunne tilpasse seg en slik plikt. 

For privatpersoner anses det i større grad behov for tid til tilpasning til en slik plikt, og for 
forsikringsselskapene til å sørge for tilgengelige forsikringsprodukter. Det vil være svært 
mange personer som berøres og som må sikre at de har tilstrekkelig dekning. På den annen 
side antas at slik dekning i hvert fall i noen grad kan sikres gjennom tilpasninger i 
eksisterende forsikringsprodukter, eksempelvis innboforsikringer.   

Det vil også kunne være usikkerhet rundt prisingen av slike produkter, blant annet knyttet til 
usikkerhet rundt risiko. Vi legger imidlertid til grunn at forsikringsselskapene og 
konkurransen i markedet vil gjøre dette på en hensiktsmessig måte. Departementet vil 
samtidig understreke at i den grad forsikringspremien vil anses som høy, så antas det i 
utgangspunktet å  reflektere at bruken representerer høye skadekostnader for samfunnet 
som det kan være gode grunner for å redusere.  
 
Vi ber særlig om høringsinstansenes innspill til dette.     

6.3.6 Særlig om eventuelt krav til å medbringe forsikringsbevis 

Det kan etter loven § 17 i forskrift fastsettes "at alle eller sume slag uregistrerte 
motorvogner skal ha med lovleg trygdeprov når dei vert køyrde eller fråsegsette på gate, veg 
eller annan stad der ålmenta kan ferdast". 

Et eventuelt krav til å medbringe forsikringsbevis kan bidra til forutsigbarhet, klarhet og 
større bevissthet rundt forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy. På det annen side, kan 
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det imidlertid innebære en administrativ belastning både på forsikringstakere og 
forsikringsselskaper.  

Vi ser i utgangspunktet ikke grunn til å pålegge noen slik plikt på nåværende tidspunkt, men 
at det eventuelt kan vurderes senere.  Dette er likevel ikke til hinder for at 
forsikringsselskapene kan etablere ordning med merking av slike kjøretøy eksempelvis ved 
klistremerker eller lignende dersom de vurderer det hensiktsmessig. 

Vi ber likevel om høringsinstansenes innspill på om det anses nødvendig å innføre en slik 
plikt, gjerne med forslag til hvordan dette eventuelt kan gjennomføres på en hensiktsmessig 
måte for begge parter.  

6.3.7 Samlet vurdering og forslag 

6.3.7.1 Forholdet til motorvognforsikringsdirektivet  

Det endrede motorvognforsikringsdirektivet vil klargjøre rekkevidden av direktivet når det 
gjelder små elektriske kjøretøy.  

Endringsdirektivet vil trekke et skille midt i vår nasjonale definisjon av små elektriske 
kjøretøy. Det innebærer at Norge vil være forpliktet til å innføre forsikringsdekning for de 
tyngste typene (over 25 kg og minimum 14 km/t), men ikke de letteste. Minimumskravet 
etter direktivet vil innebære at de tyngste  kjøretøyene minst vil måtte omfattes av 
forsikringsselskapenes felles dekningsansvar.  

I Norge er det imidlertid de letteste kjøretøyene, særlig elsparkesyklene, som har skapt 
størst utfordringer nasjonalt, og som derfor er hovedgrunnen til at det gjøres endringer i 
reglene etter vegtrafikklovgivningen. I vegtrafikklovgivningen er det også ansett viktig å ha 
en relativt vid definisjon av små elektriske kjøretøy for å ha et regelverk som er robust for en 
utvikling hvor det kan komme andre og lignende typer kjøretøy enn de som i dag er 
populære. Det anses derfor ikke grunnlag for endringer i de tekniske kravene som definerer 
kategorien "liten elektrisk motorvogn" etter vegtrafikklovgivningen.  

Det at de nasjonale utfordringene særlig er knyttet til de letteste kjøretøyene, 
elsparkesyklene, tilsier at også disse bør omfattes av regler etter bilansvarsloven. Også 
hensynet til enhetlig og oversiktlig regulering av små elektriske kjøretøy etter 
vegtrafikklovgivningen og bilansvarsloven tilsier at også bilansvarsloven bør følge 
vegtrafikklovgivningens definisjon av små elektriske kjøretøy på dette området.  . Vi foreslår 
derfor å videreføre en enhetlig regulering av alle små elektriske kjøretøy også etter 
bilansvarsloven. . Dette innebærer at vi ikke gjør direktivets skille gjeldende nasjonalt ved at 
kun små elektriske kjøretøy med vekt over 25 kg og fart over 14 km/t omfattes av 
bilansvarsloven.Det kan være aktuelt å vurdere dette spørsmålet nærmere i forbindelse med 
vurdering av gjennomføring av øvrige deler av det endrede motorvognforsikringsdirektivet.  

På denne bakgrunn foreslås at alle små elektriske kjøretøy, slik de er definert nasjonalt, som 
et minimum skal omfattes av forsikringsselskapenes kollektive dekningsansvar, jf. forskrift 
om trafikktrygd § 2 andre ledd. 
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6.3.7.2 Nærmere om individuell forsikringsplikt  

Med utgangspunkt i at det endrede motorvognforsikringsdirektivet gjør at det ikke vil være 
mulig å unnta deler av disse kjøretøyene fra forsikringsselskapenes felles dekningsansvar, jf. 
omtale over, er det i første rekke spørsmål om et slikt felles dekningsansvar vil være 
tilstrekkelig, eller om det bør innføres individuell forsikringsplikt. Det er i den sammenheng 
også spørsmål om det er grunn til å unnta noen av kjøretøyene fra individuell 
forsikringsplikt. 

Ved å ha felles dekningsansvar vil hensynet til skadelidtes dekning være ivaretatt. 
Forsikringsordninger skal imidlertid ikke bare beskytte den enkelte mot store økonomiske 
konsekvenser. De skal  også bidra til redusert risikoadferd  Det vil i første rekke være 
hensynet til redusert risikoadferd som tilsier individuell forsikringsplikt.  

Dersom kjøretøyene omfattes av forsikringsselskapenes felles dekningsansvar, vil skadelidte 
sikres dekning. Men kostnadene for skader må dekkes av forsikringskunder som betaler 
forsikring for helt andre eiendeler, f.eks. biler, mopeder og motorsykler. Brukere av små 
elektriske kjøretøy får da på mange måter en «gratis» forsikring. Selv om brukeren risikerer 
regresskrav mot seg fra Trafikkforsikringsforeningen, og på den måten til slutt bli sittende 
med et økonomisk ansvar, vil ikke en slik ordning i særlig grad oppfordre til redusert 
risikoadferd.  

6.3.7.3 Særlig om evt skille mellom private og kommersielt utleide små elektriske 
kjøretøy 

Særlig med fremveksten av kommersiell utleie av elsparkesykler og andre små elektriske 
kjøretøy, og de ulykkeskostnadene dette har påført samfunnet gjør det aktuelt å innføre 
forsikringsplikt. En forsikringsplikt vil gjøre at virksomhetene vil måtte ta større ansvar for 
de ulykkeskostnadene deres virksomhet påfører samfunnet og den enkelte skadelidte og vil 
skape tydelige økonomiske incentiver for selskapene, med sikte på å unngå ulykker. 

Et moment i vurderingen er om det er ulikheter i trafikkfare mellom privateide små elektriske 
kjøretøy og kommersielt utleide. Mange av utfordringene og ulykkestallene kan knyttes til 
den eksplosive økningen i bruk av utleiekjøretøy. Det har imidlertid samtidig vært solgt og 
brukes svært mange elsparkesykler til privat bruk. Det er ulikheter i bruksmønsteret og 
ulykkesmønsteret for utleide og private kjøretøy. Særlig det forhold at brukeren kun har 
ansvar for utleiekjøretøy mens det brukes, bidrar til å skape dette skillet. For eksempel har 
det vært vesentlig større utfordringer med promillekjøring fra ulike bysentra i helgene på 
utleide sparkesykler enn på privateide. Videre har det vært vesentlig større 
parkeringsutfordringer med utleide enn privateide kjøretøy. Det har imidlertid også vært 
utfordringer med privateide kjøretøy. Det er solgt betydelig antall, og mange brukes og 
skades også på og av slike kjøretøy. Videre har de dødsulykkene vi har sett skjedd 
hovedsakelig på privateide kjøretøy. Det er derfor ikke holdepunkter for å si at privateide 
kjøretøy samlet sett representerer vesentlig lavere risiko enn utleide kjøretøy. 

Det er også forskjeller mellom privatpersoner og kommersielle utleiere som er relevante. 
Utleieselskapene opererer i en næring som har vokst kraftig de siste årene, opplever stor 
etterspørsel og er basert på bruk av fellesskapets begrensede arealer. Disse hensynene gjør 
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seg særlig gjeldende i byene, hvor behovet for tiltak mot ulykkesrisikoen er størst. 
Forsikringsplikt vil gi økonomiske incentiver for å unngå ulykker, og vil kunne stimulere 
teknologiutvikling og andre trafikksikkerhetstiltak. Privatpersoner vil ikke ha mulighet til å 
respondere på samme måte som selskapene, men også de vil kunne få incentiver til 
risikoreduserende adferd, eksempelvis premiereduksjoner av individuelle 
trafikksikkerhetstiltak. 

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.  

6.3.7.4 Avsluttende vurderinger 

Et viktig formål med de foreslåtte endringene, herunder omklassifiseringen, er å redusere 
antall ulykker med små elektriske kjøretøy, samt ulykkenes alvorlighetsgrad. Individuell 
forsikringsplikt et virkemiddel som kan incentivere til risikoreduserende adferd. Fordi 
forsikringspremien vil ta hensyn til deler av ulykkeskostnadene, vil aktørene ha et 
økonomisk incentiv til å redusere ulykkene. Trafikkforsikringsselskapenes felles 
dekningsansvar er et alternativ til individuell forsikringsplikt. Dette vil sikre skadelidte 
dekning, men vil ikke gi utleiere og eiere incentiv til risikoreduserende adferd, og vil derfor i 
mindre grad bidra til å redusere ulykkene med små elektriske kjøretøy.  

Videre er kjøretøyene teknisk sett motorvogner, og har også vist seg å ha et risikobilde som 
ikke er sammenlignbart med sykler og elsykler, men mer sammenlignbart med motorvogner 
som omfattes av bilansvarsloven.  

En forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy kan dermed være med på å bevisstgjøre både 
eiere og brukere om at bruk av små elektriske kjøretøy innebærer en betydelig risiko for å 
skade andre, eiendom og seg selv. 

Hensynet til å bidra til risikoreduserende adferd gjør etter departementets syn seg sterkest 
gjeldende for kommersielt utleide sparkesykler. Men også for privateide vil forsikringsplikt 
kunne bidra til risikoreduksjon. Samtidig vil unntak for privateide fra forsikringsplikt 
innebære at forsikringskostnadene må dekkes av andre forsikringstakere. Det fremstår i 
utgangspunktet mer nærliggende at brukere av de aktuelle kjøretøyene dekker disse 
kostnadene. 

Samtidig vil det å innføre forsikringsplikt kunne oppleves som en større byrde for private 
eiere, og regressansvaret ved misligholdt forsikringsplikt vil kunne bli betydelig. Vi viser 
også til at Danmark har innført forsikringsplikt for utleide elsparkesykler, men ikke for 
privateide kjøretøy20.  
 
Samlet sett er det derfor aktuelt å innføre forsikringsplikt for alle små elektriske kjøretøy, 
både privateide og kommersielt utleide. Selv om bruksmønsteret og risikobildet har vært noe 
forskjellig representerer begge kjøretøy farepotensiale og ulykker. Dersom privateide 
unntas, vil det også medføre risiko for uønsket vridning av bruk over mot privateide. 

 
20 Forsøgsordninger (fstyr.dk) 

https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-for-koeretoejer/Forsoegsordninger-for-motoriserede-koeretoejer#forsoegsordning-for-motoriserede-loebehjul
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Dersom privateide omfattes, vil det pålegge vergen et ansvar for å forsikre kjøretøy som 
disponeres av mindreårige. Dette anses som en naturlig forlengelse av det ansvar foreldre og 
andre omsorgspersoner allerede har for mindreårige, og det synes ikke grunn til å unnta 
denne gruppen særskilt fra forsikringsplikt.  

Det er likevel et alternativ at bare utleide omfattes av forsikringsplikten.  

Avhengig av høringsinstansenes innspill kan det også være aktuelt at heller ikke utleide 
kjøretøy omfattes av forsikringsplikt, men at slike kjøretøy kun omfattes av 
forsikringsselskapenes felles dekningsansvar. 

Det høres på denne bakgrunn tre alternativer til regulering, og vi 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 motorvogner 

 
Forslag til alternative forskriftsendringer er inntatt i punkt 9.4. 

6.3.8 Særlig om ikrafttreden – tid til tilpasning 

Ved en eventuell innføring av forsikringsplikt må det tas stilling til når en slik plikt skal 
gjelde fra. Som det fremgår under punkt 7 over, antas at kommersielle utleiere relativt raskt 
vil kunne tilpasse seg en forsikringsplikt, men vil trenge noe tid til å få dette på plass. 
Departementet ser derfor ikke at en slik plikt kan innføres til våren når øvrige endringer er 
planlagt iverksatt. Vi antar imidlertid at 2-3 måneder fra beslutning til ikrafttreden kan være 
tilstrekkelig tid, og antar at med beslutning i vår, vil en slik endring kunne gjelde fra 
juli/august 2022. 

Dersom det innføres forsikringsplikt også for privateide kjøretøy anses det i større grad 
behov for tid til tilpasning. Det vil være svært mange personer som berøres og som må 
informeres og gis rimelig tid til å sikre at de har tilstrekkelig forsikringsdekning. Samtidig 
må forsikringsselskapene tilpasse etablerte eller etablere nye forsikringsprodukter til dette. 
Ved beslutning denne våren antar departementet at en slik endring først kan tre i kraft fra 1. 
januar 2023. 

Vi ber særlig om høringsinstansenes innspill til dette. 

6.3.9 Kommentarer til de foreslåtte forskriftsendringer 

Som vist over omfatter høringen følgende tre alternative løsninger: 

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

De tre alternativene vil kreve ulike forskriftsmessige endringer i trafikktrygdforskriften og 
forskrift om unntak fra forsikringsplikt. Forskriftsforslagene for de ulike alternativene er 
nærmere beskrevet i det følgende, og selve forslaget fremgår i punkt 9.4. 

Vi ber særskilt om høringsinstansenes innspill til den forskriftstekniske utformingen. Det 
kan etter høringen, og i lys av høringsinnspillene være aktuelt å endre på den 
forskriftstekniske løsningen for det alternativet som velges. 

Alternativ 1 – Kollektiv dekning under trafikkforsikringsforeningens ordning for alle små 
elektriske motorvogner, men ingen individuell forsikringsplikt for små elektriske 
motorvogner 

Dette alternativet vil medføre at alle små elektriske motorvogner omfattes av bestemmelsene 
om forsikringsselskapenes kollektive dekningsansvar. Det skal imidlertid ikke gjelde noen 
individuell forsikringsplikt for noen små elektriske motorvogner. Dette er foreslått som en 
minimumsløsning i tråd med det endrede motorvognforsikringsdirektiv, jf. omtale over. 

Når små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, vil gjeldende unntak fra 
bilansvarsloven i forskrift om unntak fra forsikringsplikt ikke lenger gjelde, da det kun 
gjelder sykkel. Tilsvarende vil unntaket fra felles dekningsansvar etter trafikktrygdforskriften 
§ 2 annet ledd heller ikke gjelde, da også det kun gjelder sykkel. Liten elektrisk motorvogn 
vil da omfattes av bilansvarslovens hovedregel om forsikringsplikt for motorvogn og 
hovedregelen etter bilansvarsloven § 10 og trafikktrygdforskriften om felles dekningsansvar 
i tilfelle der forsikringsplikten er misligholdt. 

I dette alternativet må det derfor fastsettes et unntak som omfatter forsikringsplikt, men 
som samtidig innebærer at små elektriske kjøretøy omfattes av krav til 
forsikringsselskapenes felles dekningsansvar.  

Den kollektive dekningen for kjøretøy som er unntatt forsikringsplikt er regulert i forskrift 
om trafikktrygd § 2 annet ledd som er fastsatt med hjemmel i bilansvarsloven § 17 bokstav 
g). Bestemmelsen innebærer at forsikringsselskapene i fellesskap skal bære skader gjort av 
motorvogner som ikke skal være trygdet, at ansvaret skal fordeles mellom 
forsikringsselskapene i tråd med bestemmelsens første ledd som viser videre til bal § 10, og 
at forsikringsselskapene kan kreve regress etter bal § 12 så langt den passer. Regress etter 
§ 12 forutsetter i alminnelighet at føreren har utvist forsett eller grov uaktsomhet, at 
motorvognen var stjålet eller at føreren var ruspåvirket.   

Dette foreslås forskriftsteknisk løst ved å innføre et generelt unntak fra bilansvarsloven for 
små elektriske motorvogner, men begrense unntaket slik at reglene om kollektiv dekning 
likevel gjelder. Unntaket gjøres i forskrift om unntak fra forsikringsplikt.  

Et generelt unntak fra loven vil som hovedregel gjelde alle bestemmelser som gis i eller i 
medhold av loven. For å sikre og klargjøre at lovens og trafikktrygdforskriftens 
bestemmelser om felles dekningsansvar likevel skal gjelde for liten elektrisk motorvogn 
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foreslås derfor en begrensning i unntaket. Dette foreslås gjort ved en henvisning om at 
bestemmelsene om dette i trafikktrygdforskriftens § 2 andre ledd skal gjelde. Dette 
innebærer at hele § 2 andre ledd vil gjelde, og de lovbestemmelser den viser til. Dette 
gjelder hovedregelen om at forsikringsselskapene skal bære ansvaret i fellesskap, at 
ansvaret skal fordeles mellom forsikringsselskapene i tråd med bestemmelsens første ledd 
som viser videre til bal § 10, og at forsikringsselskapene kan kreve regress etter bal § 12 så 
langt den passer. Dette anses å gi tilstrekkelig regulering for å sikre at små elektriske 
motorvogner omfattes av forsikringsselskapenes felles dekningsansvar.   

For å gi bedre oversikt og unngå tvil, kan det i dette alternativet også være aktuelt å 
presisere i trafikktrygdforskriften § 2 annet ledd at bestemmelsen gjelder for liten elektrisk 
motorvogn.  

Alternativ 2 – Som 1, i tillegg individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske 
motorvogner 

Dette alternativet innebærer at det i tillegg til kollektiv forsikringsdekning for alle små 
elektriske kjøretøy innføres individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske kjøretøy.  

Det presiseres at når det innføres forsikringsplikt vil grunnlaget for eventuelt kollektivt 
ansvar for utleide små elektriske motorvogner være eventuell mislighold av 
forsikringsplikten. Det gir utvidet mulighet til regress, uavhengig av om det er utvist skyld, 
jf. bal § 13. Dette vil innebære et helt nytt ansvarsgrunnlag for den enkelte bruker av små 
elektriske kjøretøy, jf. nærmere omtale under punkt 6.3.4 over. 

Dette alternativet vil innebære at alle lovens regler vil gjelde for små elektriske motorvogner 
til utleie, og at det gjøres unntak for privateide. Det vil samtidig innebære at det innføres et 
regulatorisk skille mellom små elektriske motorvogner til utleie og de som eies og brukes av 
privatpersoner.  

Utgangspunktet er som nevnt over, at uten særskilte bestemmelser vil bilansvarslovens 
regler gjelde fullt ut. I dette alternativet må det derfor fastsettes et særskilt unntak for 
forsikringsplikt. Forskjellen fra alternativ 1 vil være at unntaket gjelder privateide kjøretøy, 
men som samtidig innebærer at også privateide små elektriske kjøretøy omfattes av krav til 
forsikringsselskapenes felles dekningsansvar.  

Selv om det i de fleste tilfelle vil være klart om et kjøretøy er privateid eller utleid kan det 
oppstå spørsmål om hvilke kjøretøy som omfattes. Vi har i dag ingen særskilte 
bestemmelser om privateide små elektriske motorvogner. Videre er formålet å skille dem fra 
små elektriske motorvogner som er til utleie. Små elektriske kjøretøy til utleie er allerede 
omfattet av lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Ved å bruke samme 
begrepet kan forståelsen etter denne bestemmelsen gi veiledning også i denne 
sammenheng, da det legges til grunn at begrepene som hovedregel skal forstås på samme 
måte. Vi foreslår derfor å angi virkeområdet ved å henvise til kjøretøy som er eller ikke er til 
utleie. 

Forslaget foreslås ellers utformet som alternativ 1 og det vises til omtalen og begrunnelsen 
over. Forskjellen er at i dette alternativet er det generelle unntaket fra loven begrenset til å 
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gjelde små elektriske motorvogner som «ikke er til utleie», og dermed også hvilke kjøretøy 
som likevel omfattes av reglene om felles dekningsansvar (alternativ A). Som et alternativ er 
det også aktuelt å angi at loven bare gjelder kjøretøy «til utleie» (alternativ B).   

For å gi bedre oversikt og unngå tvil, kan det i dette alternativet også være aktuelt å 
presisere i trafikktrygdforskriften § 2 annet ledd at bestemmelsen gjelder for små elektriske 
kjøretøy som ikke er til utleie. 

Alternativ 3 – Som alternativ 2, men også individuell forsikringsplikt for privateide små 
elektriske kjøretøy – Alle små elektriske motorvogner omfattes fullt ut. 

Dette alternativet vil innebære at ikke bare utleide, men også privateide små elektriske 
motorvogner omfattes av kravet om forsikringsplikt, og felles dekningsansvar ved 
misligholdt forsikringsplikt. Dette vil innebære at alle av lovens bestemmelser vil gjelde fullt 
ut for alle små elektriske motorvogner. 

Når små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, vil gjeldende unntak fra 
bilansvarsloven i forskrift om unntak fra forsikringsplikt ikke lenger gjelde, da det kun 
gjelder sykkel. Tilsvarende vil unntaket fra felles dekningsansvar etter trafikktrygdforskriften 
§ 2 annet ledd heller ikke gjelde, da også det kun gjelder sykkel. Liten elektrisk motorvogn 
vil da omfattes av  bilansvarslovens hovedregel  om forsikringsplikt for enhver motorvogn og 
hovedregelen etter trafikktrygdforskriften om felles dekningsansvar i tilfelle der 
forsikringsplikten er misligholdt. Gjennomføring av dette alternativet  vil dermed følge 
automatisk av omklassifiseringen etter vegtrafikklovgivningen, jf. omtale i punkt 2.2 i 
vedlegg 2 og ikke forutsette ytterligere regelendringer. 

6.4  Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring - forslag om formildende 
regler for tap av førerett ved ruspåvirket kjøring med liten 
elektrisk motorvogn. 

6.4.1 Innledning 

Ved omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn vil ikke bare den alminnelige 
promillegrensen på 0,2 bli gjeldende, ref. omtale under vedlegg 2 punkt 2.1. 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. 

6.4.2 Vegtrafikklovens hovedregler om straff for ruspåvirket kjøring 

For ruskjøring angir vegtrafikkloven tre straffenivåer; 
 
Ved promille 0,2–0,5 skal det som regel ilegges bot, ved gjentakelse eventuelt også betinget 
fengsel. Iht vedlegg til Riksadvokatens rundskriv 2/2021 gjelder følgende standardiserte 
bøtesatser for kjøring i påvirket tilstand 0,2-0,5 promille; 0,2-0,4: NOK 7500 (ved forelegg 
NOK 6500), promille 0,41-0,50: NOK 13000 (ved forelegg 11000). Ved annen rus inntil 0,5: 
NOK 10000 (ved forelegg 8500).  
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Ved promille 0,5-1,2 er straffen som regel bot og betinget eller ubetinget fengsel – ved  
gjentakelse bot og ubetinget fengsel. Ved promille over 1,2 er straffen som regel bot og 
ubetinget fengsel. Etter forarbeidene skal boten ved overtredelser over 0,5 promille som 
utgangspunkt tilsvare 1 1/2 brutto månedslønn. I følge juridisk teori har Høyesterett i 
hovedsak fulgt dette utgangspunktet.  
 
Ved straffutmålingen skal det tas særlig hensyn til graden av promille og hvilke farer 
kjøringen har medført. Lovens straffbarhets- og straffutmålingsgrenser gjelder også 
tilsvarende for annen rus enn alkohol iht. forskriftsfastsatte faste grenser. Ved 
utåndingsprøver brukes sikkerhetsfradrag som gjør at det ikke er noen tvil om at de som blir 
tatt for lavpromille har overtrådt reglene. 
 
Det er ellers domstolene som vurderer og avgjør sanksjonsnivå med utgangspunkt i disse  
hovedreglene. Av særlig betydning er at Høyesterett (HR-2016-2228-A) i sak om 
promillekjøring i 2014 på den selvbalanserende innretningen Segway, da kjøretøyene var 
klassifisert som motorvogn med promillegrense på 0,2 uttalte "i det aktuelle tilfellet kan det 
synes mer nærliggende å fastsette straffen basert på alminnelige straffutmålingsprinsippe 
enn å ta utgangspunkt i den normering som er gjort i vegtrafikkloven § 31."  

6.4.3 Særlig om tap av førerrett 

Etter vegtrafikkloven er hovedregelen at når det ilegges straff for promille over 0,5 skal det i 
tillegg fastsettes minst ett års tap av førerrett. For personer med førerett på prøve i klasse B 
(2 år etter førstegangserverv)  fastsettes tap i inntil ett år også ved promille under 0,5. 
Nærmere bestemmelser er forskriftsregulert.  
 
Generelt skal det etter forskriften ved fastsettelse av tapsperioden, utover hensynet til 
trafikksikkerheten og eventuelle allmenne hensyn, også legges vekt på den virkningen tap av 
førerett antas å ville få for innehaveren, såfremt virkningen fremstår som vesentlig mer 
byrdefull enn det som normalt kan påregnes.  
 
Ved promille 0,2-0,5 er hovedregelen etter forskriften at det ikke idømmes tap av førerrett. 
Unntaket er de som har førerett kl B på prøve og ved skjerpede omstendigheter. I følge 
juridisk teori kan det i førstnevnte tilfelle være aktuelt med tapsperioder fra tre til seks 
måneder, selv om forskriften angir at tapsperioden bør settes til minst 6 måneder.  
 
Ved promille på 0,5-0,8 er hovedregelen tap av førrett i 12-18 måneder, ved 0,8-0,9; 18-20 
måneder, ved 0,9-1,1; 20-22 måneder og ved 1,1-1,2; 22-24 måneder. Over 1,2 promille er 
tapstiden minst to år.  
 
Ved annen rus enn alkohol fastsettes tapsperioden så langt det passer i tråd med reglene for 
alkohol.  
 
Ved ruspåvirket kjøring med moped fremgår det av forskriften § 3-12 at det i formildende 
retning legges vekt på at føringen fant sted med moped. Det skal også legges vekt på om 
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føringen fant sted med lav konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 
middel og over kort kjørestrekning.  

6.4.4 Særlig om sperrefrist 

Etter vegtrafikkloven kan det fastsettes sperrefrist for førerrett der person uten førerrett 
ilegges straff som ellers ville medført tap av førerett. Sperrefristens lengde skal ikke være 
kortere enn tapsperioden for førerett som ville vært ilagt. Sperrefristen regnes i slike tilfelle 
fra tidspunktet lovovertredelsen fant sted og innebærer at vedkommende ikke kan erverve 
førerett i noen førerkortklasse i sperretiden. Det innebærer også forbud mot øvingskjøring 
med førerkortpliktig motorvogn.  

6.4.5 Vurdering og forslag 

Med den risiko små elektriske motorvogner representerer, både for brukerne og for gående, 
gir det gjeldende regelverket for sanksjonering av ruspåvirket kjøring over 0,2 promille, jf 
omtale over, et hovedsakelig passende sanksjonsnivå også for ruspåvirket kjøring med små 
elektriske motorvogner. Regelverket gir rom for å ta hensyn til særlige risikoforhold ved små 
elektriske motorvogner, og det nærmere reaksjonsnivået også på dette området vil bli 
avklart gjennom rettspraksis.  

Gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring legges dermed som hovedregel til 
grunn ved innføring av den alminnelige 0,2 grensen ved omklassifisering av små elektriske 
kjøretøy til motorvogn. 

Som pekt på er det særlige formildende regler for fastsetting av tapsperiodens lengde for 
ruspåvirket kjøring med moped. Denne regelen hensyntar den lavere risiko ruspåvirket 
kjøring med moped representerer ved å legge til grunn at det ved fastettelse av 
tapsperiodens lengde i formildende retning skal legges vekt på at kjøringen har skjedd med 
moped. Det skal også legges vekt på om føringen fant sted med lav konsentrasjon av alkohol 
eller annet berusende eller bedøvende middel og over kort kjørestrekning.  

Selv om ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn er farlig både for brukerne og for 
andre trafikanter, er skadepotensialet mindre enn for en typisk personbil, og kan ikke anses 
som større enn på moped.  

Ulikheter i farepotensialet fanges i noen grad opp av den alminnelige regelen i forskriften § 
1-3 om at hensynet til trafikksikkerheten er sentralt ved utmåling av tapsperiodens lengde. 
Det bør likevel være særlige regler om formildende forhold ved fastsettelse av tapsperiodens 
lengde ved ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn, slik vi har det for moped  

De reglene som gjelder for moped i tapsforskriften § 3-12 anses i utgangspunktet dekkende 
også for de forhold som er relevante å ta hensyn til ved kjøring med liten elektrisk 
motorvogn. Det foreslås derfor at forskriften § 3-12 gjøres gjeldende også for liten elektrisk 
motorvogn, jf. forslag inntatt i punkt 9.6 nedenfor. 
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6.5 Klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn  - forslag til ny forskrift 

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 2 lyder: 

«Denne loven gjelder utleie av små elektriske kjøretøy. Det som er regulert for små 
elektriske kjøretøy, gjelder tilsvarende for sykkel med hjelpemotor (elsykkel). 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som skal anses som 
små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).» 

Det fremgår av forarbeidene (Dok 8:293 L 2020-2021) at loven gjelder små elektriske 
kjøretøy som definert i forskrift om krav til sykkel § 2 femte ledd og sykler med elektrisk 
hjelpemotor slik disse er definert i forskrift om krav til sykkel § 2 annet til fjerde ledd. 

Videre fremgår det blant annet følgende (Innst. 643 L (2020-2021) til forskriftshjemmelen i 
loven § 2: 

«Det påpekes at det er viktig at det så klart som mulig går fram av regelverket hvilke 
kjøretøy som omfattes av loven. Dette vil være bestemmelser av teknisk karakter som 
det er hensiktsmessig å regulere i forskrift. Det påpekes at dette vil gi nødvendig 
klarhet i hva loven omfatter, og samtidig gi bedre mulighet til å tilpasse definisjonen 
til utviklingen av hva som anses som små elektriske kjøretøy og elsykkel ellers, jf. at 
dette i dag er definert i forskrift om krav til sykkel med hjemmel i vegtrafikkloven.» 

 
Ved omklassifisering til motorvogn vil ikke lenger forarbeidenes henvisninger til forskrift om 
krav til sykkel være formelt riktige når det gjelder små elektriske kjøretøy. Selv om det ikke 
foreslås materielle endringer i hvilke kjøretøy som skal omfattes, anses det hensiktsmessig 
og i tråd med forarbeidene å fastsette forskrift for å bidra til klarhet og unngå tvil om hvilke 
kjøretøy som omfattes av loven.  
 
Vi foreslår derfor at det fastsettes forskrift til lovens § 2 hvor det fremgår at loven gjelder 
små elektriske motorvogner slik disse er definert i forskrift om krav til små elektriske 
motorvogner § 3, og at den gjelder sykler med elektriske hjelpemotor slik disse er definert i 
forskrift om krav til sykkel § 2 annet til fjerde ledd, jf. forslag til forskrift omtalt i punkt X 
nedenfor.   

7 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forbud mot bruk på fortau 
Et forbud mot bruk på fortau og gangveg vil være en tydelig regel som bør være enkel å 
formidle og enkel å håndheve. Endringen kan føre til økt trygghet og fremkommelighet for 
gående. Forbudet antas å ikke ha særlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 
Hvis endringene fører til at det i større grad er behov for skilting, vegplanlegging osv. for å 
sikre god trafikksikkerhet, vil dette ha både økonomiske og administrative konsekvenser for 
vegeier og skiltmyndighet. Dersom forbudet fører til flere alvorlige ulykker i vegbanene, vil 
dette medføre konsekvenser for offentlige etater som helsevesenet samt for samfunnet.  

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1990-02-19-119/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1990-02-19-119/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1990-02-19-119
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4
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Aldersgrense 
Regjeringen har besluttet at aldersgrense skal settes til minimum 12 år. Ved en eventuell 
innføring av aldersgrense på 16 år, vil det være flere brukere som ikke lenger kan benytte 
slike kjøretøy. Dette innebærer at en større gruppe barn og unge ikke kan fortsette å 
benytte et kjøretøy de eventuelt allerede har gått til innkjøp av.  

Vegoppmerking 
Dersom nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn tas i bruk, vil det 
innebære arbeid og utgifter til planlegging av tiltaket, samt utgifter til selve 
vegoppmerkingen.   

Bilansvarsloven 

En innføring av forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy, vil kunne gjennomføres ved at 
den mindreåriges foresatte tegner forsikringen, slik det i dag gjøres for mopeder/scootere 
hvor føreren eller eieren av kjøretøyet er under 18 år. Dette har til nå så langt vi kjenner til 
vært uproblematisk i moped-tilfellene.  

Kostnadsbildet knyttet til å tegne en slik ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy er per 
dags dato ikke kjent. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om eventuelle forventede 
økonomiske konsekvensene for de det vil gjelde, det være seg privatpersoner eller 
kommersielle aktører.   
 
Dersom også privateide omfattes vil det samtidig innebære at også private eiere må sørge 
for å ha forsikringsdekning. Vi antar at etablerte eller nye forsikringsprodukter vil kunne 
tilpasses en slik forsikringsplikt, både for kommersielle utleier og private eiere. 
 

Vi ber særlig om høringsinstansenes innspill på dette området. 
 

Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring 
Endring i tråd med forslaget vil gi føring for domstolenes fastsettelse av tapsperiodens 
lengde når det ilegges straff for ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn, samt ved 
ileggelse av forelegg. Dette anses å kunne behandles innenfor etablerte prosesser, og 
endringen antas ikke å medføre økonomiske og administrative kostnader av betydning. 

Informasjon og oppfølging 
Som pekt på tidligere i notatet er noe av utfordringene vi ser knyttet til varierende grad av 
kunnskap og holdninger til de reglene som gjelder for bruk av små elektriske kjøretøy. Ved 
innføring av flere særregler for en gruppe trafikanter, vil det være behov for ny og oppdatert 
informasjon om gjeldende regler. Det er derfor viktig at alle relevante aktører også fremover 
jobber med å formidle reglene ved kjøring med liten elektrisk motorvogn. Dette vil medføre 
både økonomiske og administrative konsekvenser for de involverte, uten at dette er mulig å 
tallfeste.  
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8 Høringsfrist 
Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen mandag 28. mars 2022. Svar som kommer inn 
etter denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. Det påpekes også at det kun er 
høringsinnspill til de faktiske foreslåtte endringene som vil bli vurdert. Det gjøres 
oppmerksom på at høringsinnspillene fortløpende vil gjøres offentlig tilgjengelig på vår 
nettside.  

Høringssvar kan enten: 

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 
• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 
• sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  
Veg- og trafikkjuridisk 
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/194155 dersom høringssvar sendes inn via e-
post eller pr. post. 

9 Forslag til forskriftsendringer 

9.1 Forslag til endring i forskrift om kjørende og gående trafikk 
(trafikkregler) 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av dd.mm.åååå med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikklov) § 2, § 4 og § 6. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

I 
 

I forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) gjøres 
følgende endringer:  
 
§ 2 nr. 3 skal lyde:  

Som gående regnes også den som  

a. går på ski eller rulleski, 
b. fører rullestol eller sparkestøtting eller aker kjelke,  
c. Leier sykkel, moped eller liten elektrisk motorvogn, triller barnevogn eller bruker 

lekekjøretøy. 

9.1.1 Alternativ 1 : Forbud mot kjøring på fortau 

§ 7. Vikeplikt nr. 3 skal lyde:  

mailto:firmapost@vegvesen.no
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A711
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Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående, syklende og fører av liten elektrisk 
motorvogn som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge 
inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende og fører av liten elektrisk motorvogn 
som ferdes på fortauet.  
 
Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når 
fotgjengersignalet lyser grønt.  
 
Ny § 20 nr. 3 skal lyde: 

3. Kjøring av liten elektrisk motorvogn på fortau, gangveg i gangfelt er tillatt når 
gangtrafikken er liten og bruken ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik bruk 
må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart og uansett med en 
fart ikke over 6 km i timen. 

Dagens § 20 blir til ny § 21.   

 

9.1.2 Alternativ 2 – kjøring på fortau fortsatt tillatt for de under 16 år 

§ 20 nr. 3 skal lyde: 

Kjøring med liten elektrisk motorvogn i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og 
bruken ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik bruk må ved passering av 
gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i 
timen. Barn under 16 år kan i tillegg kjøre liten elektrisk motorvogn på fortau og gangveg på 
samme vilkår.  

II 
 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

9.2  Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. 
(førerkortforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 24, § 43, og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.  

I 

I forskrift 19. januar 2004 nr. 19 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) gjøres følgende 
endringer: 

§ 12-1 nytt tredje ledd skal lyde: 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A724
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A743
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2003-09-29-1196
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 Liten elektrisk motorvogn som definert i forskrift om krav til liten elektrisk 
motorvogn, kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.  

 

9.3 Forslag til endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, 
vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 5, § 6 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462. 

I 
 

I forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafiklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer:  
 
I kapittel 4. § 8 gjøres følgende endringer: 

302 Innkjøring forbud 
Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling og bruk av liten elektrisk motorvogn på 
fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene. 

306.1 Forbudt for motorvogn 
Forbudt for motorvogn med unntak av liten elektrisk motorvogn. 

306.6 Forbudt for syklende 
Forbudt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. 

306.8 Forbudt for syklende og gående 
Forbudt for gående, syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. 

I kapittel 6 § 12 gjøres følgende endringer:  

520 Sykkelveg 
Skiltet angir veg som er anlagt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. Skiltet 
angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.  

521.1 Sykkelfelt – Sideplassert 
Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende og fører av liten elektrisk 
motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt 
gjelder. 

521.2 Sykkelfelt Midtstilt 
Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende og fører av liten elektrisk 
motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt 
gjelder. 
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522 Gang- og sykkelveg  
Skiltet angir veg som er anlagt for gående, og syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. 
Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder. 

548 Gågate 
Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn unntatt liten elektrisk 
motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet gjelder til det 
blir opphevet av skilt 550 «Slutt på gågate». 

I kapittel 9. § 18 gjøres følgende endringer: 

807.6 Sykkel og liten elektrisk motorvogn 

826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger 
Underskiltet viser at det er trafikk i begge kjøreretninger på kryssende sykkelveg eller gang- 
og sykkelveg. 

I kapittel 11 § 22 gjøres følgende endringer: 

§ 21 nr. 3 skal lyde:  

Vegoppmerking som skiller mellom motgående kjøreretninger eller som tydeliggjør 
kjøreretninger, er gul. Annen oppmerking, og oppmerking for sykkelfelt som tillater kjøring 
mot envegsreguleringen i vegen, er hvit. 

1026 Sykkelkryssing skal lyde: 
Oppmerkingen angir kryssingssted for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. 

I § 22, C. Symboler og tekst, tas følgende nye symbol inn: 

 

1041 Liten elektrisk motorvogn 

II 
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 
 

9.4 Forslag til endringer i forskrift om unntak fra forsikringsplikt og 
trafikktrygdforskriften   
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9.4.1 Alternativ 1 – Kollektiv dekning under trafikkforsikringsforeningens ordning, 
men  Ingen individuell forsikringsplikt for små elektriske motorvogner 

Forslag til forskrift om endring av forskrift om unntak fra forsikringsplikt 
 
Forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt skal lyde:   
 

§ 1 Unntak for sykkel og rullestol 

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) gjelder ikke for sykkel som 
nevnt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler 
og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-5 nr. 12 eller rullestol som nevnt i forskrift 21. mars 1986 
nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 1 nr. 1 bokstav l 
 

§ 2 Unntak for liten elektrisk motorvogn 

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)  

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift om trafikktrygd  

Forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd § 2 annet ledd nytt siste punktum skal lyde: 

«Dette ledd gjelder for liten elektrisk motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM.ÅÅÅÅ nr XXX 
om krav til liten elektrisk motorvogn § 3, jf forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra 
forsikringsplikt § 2»  

 

9.4.2 Alternativ 2 – Kollektiv dekning for alle små elektriske motorvogner, i tillegg 
individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske motorvogner 

Forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt skal lyde: 

§ 1 Unntak for sykkel og rullestol  

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)  gjelder ikke for sykkel som 
nevnt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler 
og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-5 nr. 12  og rullestol som nevnt i forskrift 21. mars 1986 
nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 1 nr. 1 bokstav  
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ENTEN (A): 

§ 2 Unntak for liten elektrisk motorvogn  

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) gjelder ikke for liten 
elektrisk motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM. 2022 nr. XXX om krav til liten elektrisk 
motorvogn § 3 som ikke benyttes til utleie. 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)   

 

ELLER (B): 

§ 2. Unntak for liten elektrisk motorvogn  

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova ) gjelder liten elektrisk 
motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM. 2022 nr. XXX om krav til liten elektrisk motorvogn 
§ 3, kun hvis den benyttes til utleie.  Liten elektrisk motorvogn som ikke benyttes til utleie 
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 krav til trafikktrygd § 2 annet ledd, jf. bilansvarslova § 17 bokstav g) 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift om trafikktrygd  

Forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd § 2 annet ledd nytt siste punktum skal lyde: 

«Dette ledd gjelder for liten elektrisk motorvogn som nevnt i forskrift DD.MM.ÅÅÅÅ nr XXX 
om krav til liten elektrisk motorvogn § 3 som ikke benyttes til utleie, jf forskrift 13. juni 
2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt § 2»  

 

9.4.3 Alternativ 3 –Som alternativ 2, men også individuell forsikringsplikt for 
privateide små elektriske motorvogner – Alle små elektriske motorvogner 
omfattes fullt ut.  

Ingen endringer. 

 

9.5 Forslag til endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn 
mv. 

I 
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I forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. gjøres 
følgende endring: 

§ 3-12 skal lyde: 

Føring av moped eller liten elektrisk motorvogn i påvirket tilstand 

Blir fører av moped eller liten elektrisk motorvogn ilagt straff for føring av moped 
eller liten elektrisk motorvogn i påvirket tilstand, fastsettes tapsperioden etter 
bestemmelsene i dette kapittelet, hvor det i formildende retning legges vekt på at føringen 
fant sted med moped eller liten elektrisk motorvogn. Det skal også legges vekt på om 
føringen fant sted med lav konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 
middel og over kort kjørestrekning. 

II   
  
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå.   
 

9.6 Forslag til forskrift om virkeområdet til lov om utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn 

Fastsatt av Samferdselsdepartementet DD.MM.2022 med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 139 
om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 2: 

§ 1 Små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor  

I lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn anses små elektriske kjøretøy 
som liten elektrisk motorvogn slik dette er definert i forskrift DD.MM.2022 nr XXX om liten 
elektrisk motorvogn § 3. Som sykkel med hjelpemotor (elsykkel) anses sykkel med 
hjelpemotor slik dette er definert i forskrift 19. februar 1990 nr. 119 om krav til sykkel § 2 
annet til fjerde ledd. 
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Vedlegg 2 – Oppfølging av tidligere høring – 
informasjon om beslutninger om endringer i 
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1 Innledning 
Det ble fra desember 2020 til januar 2021 gjennomført høring av en rekke forslag til 
endringer av reglene for små elektriske kjøretøy. Enkelte av forslagene ble fulgt opp våren 
2021. Samferdselsdepartementet har nå besluttet å følge opp flere av forslagene som ble 
hørt den gang. Dette gjelder promillegrense, omklassifisering, hjelmpåbud og aldersgrense. 

Det er besluttet at den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjøres gjeldende også for små 
elektriske kjøretøy ved at de omklassifiseres til motorvogn.1 Den nye betegnelsen blir etter 
dette «liten elektrisk motorvogn». Det er også besluttet å innføre hjelmpåbud for brukere 
under 15 år samt en aldersgrense på minimum 12 år for bruk, jf. nærmere omtale under 
punkt 6.1.6 i vedlegg 1.2 

Idet det allerede i 2020/2021 ble gjennomført høring av de overnevnte forhold, presiseres 
det derfor at dette dokumentet kun er vedlagt høringen til orientering.  

De påpekes imidlertid at endelig fastsettelse av aldersgrense for bruk vil skje etter 
gjennomført høring, da det høres et forslag om høyere aldersgrense knyttet til 
høringsforslaget om forbud mot kjøring på fortau. En mulig høyere aldersgrense vil også ha 
innvirkning på beslutningen om hjelmpåbud, som nærmere vil omtales under. 
 
Endringene som her omtales vil stadfestes og kunngjøres i forskrift etter at høringen av 
forslagene som nevnt i vedlegg 1 er ferdigstilt. Endringene vil tre i kraft til våren. Endelig 
dato vil bli fastsatt og meddelt senere. 

2 Kort om endringene 
Promillegrense på 0,2 
Promillegrensen for bruk av elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for 
bil og andre motorvogner, 0,2. 

Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste 
dag i sesongen. Samferdselsdepartementet har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller 
hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å 
risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i 
ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy 
som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 
0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner.  

 

 

 
1 Høring 2020/2021: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing-
forslag-til-endringer-i-reglene-for-sma-elektriske-kjoretoy/  
2 Pressemelding: Nå strammer regjeringen inn reglene for elsparkesykkel - regjeringen.no 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing-forslag-til-endringer-i-reglene-for-sma-elektriske-kjoretoy/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing-forslag-til-endringer-i-reglene-for-sma-elektriske-kjoretoy/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/


Særlig om tiltak for barn – aldersgrense og hjelmpåbud 

Selv om ikke ulykkestallene tilsier at unge er særlig ulykkesutsatt, så har ikke barn samme 
trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav 
på vern. De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og det 
innføres en aldersgrense på minst 12 år. 

I vurderingen av et mulig forbud mot kjøring på fortau er det pekt på at et slikt forbud vil 
kunne innebære økt risiko ved bruk. Det vil derfor også høres en mulig høyere aldersgrense 
dersom det innføres et slikt forbud. Vi vil ta endelig stilling til hvor høy aldersgrensen skal 
være etter denne høringen, og eventuelle konsekvenser for hjelmpåbud for barn. 

Det vil også innføres et hjelmpåbud for barn under 15 år. 

Om lag en tredel av skadene i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Barn har et særlig krav 
på vern, og er særlig sårbare for hodeskader. Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved 
bruk av slike motoriserte kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner. Vi 
vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Selv om det ikke er noen tvil 
om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med et 
fungerende utleietilbud som er rettet mot voksne. Likevel vil vi sterkt oppfordre også voksne 
til å være gode forbilder og bruke hjelm. 

Elsparkesykler skal klassifiseres som motorvogn 

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter 
vegtrafikklovens definisjon. Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy 
omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi 
hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.  

2.1 Innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 

2.1.1 Innledning  

Samferdselsdepartementet har besluttet at den alminnelige promillegrensen på 0,2 også 
skal gjelde ved kjøring med små elektriske kjøretøy. Beslutningen er en oppfølging av 
forslag som tidligere er hørt.  

Promillegrensen innføres ved at små elektriske kjøretøy omklassifiseres til motorvogn, jf. 
nærmere omtale nedenfor. Da vil promillegrensen i vegtrafikkloven § 22 også gjelde ved 
kjøring med liten elektrisk motorvogn. I det videre vil det gis en sammenfatning av de 
vurderingene som dannet bakgrunnen for beslutningen. 

2.1.2 Bakgrunn 

En betydelig andel av ulykkene som har forekommet med små elektriske kjøretøy har vært 
knyttet til promillekjøring. Idet kjøretøygruppen har vært klassifisert som sykkel, har det 
vært diskusjoner om hvorvidt kravet om å være «skikket» var tilstrekkelig. Det kunne 
oppfattes som noe utydelig av brukerne, i tillegg til at det kunne være utfordrende for 
politiet å håndheve effektivt.  



I tillegg til at det er ulovlig å kjøre med promille over tillatt grense, er det også forbudt å 
forsøke å kjøre med slik promille. Det er likeledes fastsatt straffbarhetsgrenser for 28 
trafikkfarlige legemidler og narkotiske stoffer tilsvarende 0,2, 0,5 og 1,5 i promille i 
“Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn 
alkohol m.m.”.  
 
En promillegrense for motorvogner på 0,2 brukes også i Sverige, Polen og Japan. Den mest 
vanlige promillegrensen i resten av verden er imidlertid 0,5. Land som Finland, Danmark, 
Tyskland og Spania bruker denne.  
 
Promillegrensen på 0,2 er det vi omtaler som en «nulltoleransegrense», for å slå klart fast at 
alkohol og bilkjøring ikke hører sammen. Generelt sett er det også sosialt uakseptabelt å 
kjøre med promille i Norge (Gjerde & Christophersen, 2012). Forskning har vist at risikoen 
for å bli utsatt for en ulykke øker med promillenivået, og særlig fra en promille på 0,5 og 
oppover (Blomberg et al., 2005). Videre er risikoen for å bli utsatt for en alvorlig ulykke 
dramatisk høyere med en promille på 0,8 sammenlignet med edru sjåfører. Noe forskning 
tyder også på at ulykkesrisikoen kan øke allerede ved lavere promille på grunn av en 
svekkelse i kognitive funksjoner som involverer å oppfatte og prosessere visuell informasjon 
fra omgivelsene (Blomberg et al., 2005).   
 
Det har frem til i dag ikke vært en bestemt promillegrense ved bruk av elektriske 
sparkesykler og lignende kjøretøy. Det har likevel ikke vært fritt frem å kjøre med promille. 
Vegtrafikkloven § 21, jf. § 3, slår fast at det er forbudt å føre et kjøretøy hvis fører ikke 
«anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av 
alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten 
eller trett, eller skyldes andre omstendigheter». Til tross for at regelen er tydelig, kan det 
være vanskelig for en fører å vurdere om denne er skikket til å kjøre på en trygg måte. 
Samtidig er en slik skjønnsmessig bestemmelse utfordrende for politiet å benytte som 
grunnlag for kontroll. Politiet kan stoppe deg og ilegge straff, men i all hovedsak vil politiet 
kun kontrollere de helt enkle tilfellene der det er tydelig at fører er synlig beruset og som en 
følge av dette er til fare for seg selv eller andre. Kjøring i strid med regelen i vegtrafikkloven 
§ 21 vil imidlertid oftere få betydning ved en ulykke. Da risikerer man også å miste eller få 
mindre i en eventuell erstatning fra forsikringsselskapet.    
 
Den negative effekten av å være påvirket av alkohol og samtidig operere en motorvogn, eller 
et annet kjøretøy, er velkjent og veldokumentert gjennom en rekke forskningsstudier. 
Påvirkning av alkohol er en av de enkeltfaktorene som i aller størst grad øker risikoen for å 
bli utsatt for en ulykke (Assum & Glad, 1990). Risikoen for de mest alvorlige ulykkene øker 
signifikant med en promille fra 0,5 og oppover (Phillips & Brewer, 2011). Økt promille bidrar 
også til mer risikofylt atferd, for eksempel at hastigheten er større og at man unnlater å 
bruke sikkerhetsutstyr som eksempelvis bilbelte. Forskning har også påvist at 
risikoforskjellen mellom å være alkoholpåvirket eller edru er størst blant yngre førere. 
Bilførere i aldersgruppen 18-24 med en promille på mer enn 0,5 har en betydelig høyere 
risiko for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke sammenlignet med eldre førere 
(Peck et al, 2008).  



 
Også på sykkel har forskning vist at det å sykle under påvirkning av alkohol øker risikoen for 
å bli drept i en ulykke. Bruk av rusmidler og alkohol har blitt assosiert med en høyere 
frekvens av risikorelatert atferd, som for eksempel å sykle uten hjelm. Disse funnene er også 
i tråd med internasjonal forskning, for eksempel Kleinertz og kolleger (2020 og Graef og 
kolleger (2021). Schiffer og kolleger (2021) fant også resultater som tyder på at bruk av 
alkohol og/eller andre rusmidler kan hemme beskyttelsesreflekser som gjør at man blir mer 
sårbare for å bli utsatt for alvorlige ulykker.  
 
Effekten av alkohol har også hatt en tydelig negativ effekt på andel ulykker med elektriske 
sparkesykler. I kartleggingen gjennomført ved Oslo skadelegevakt i 2019/2020 ble 
pasientene som oppsøkte Oslo skadelegevakt bedt om å angi hvorvidt de hadde brukt 
alkohol og/eller andre rusmidler i forkant av ulykken. Analysene viste at 40,8 prosent av alle 
registrerte skader var knyttet til bruk av alkohol og/eller andre rusmidler. Analysene viste 
også at mange av skadene med bruk av elektrisk sparkesykkel på natten kunne knyttes til 
rusrelatert kjøring.  
 
Det finnes likevel få studier som har målt faktisk promille blant elsparkesyklister, dette til 
tross for at flere påpeker at bruk av alkohol og/eller andre rusmidler er en sentral 
risikofaktor for å bli utsatt for en ulykke. Ett unntak er likevel en studie gjennomført i Sør-
California som viste at en andel på 17,2 prosent av skadde pasienter hadde alkoholnivå i 
blodet som var høyere enn den der tillatte grensen på 0,8 promille. (Dhillon et al, 2020). I 
studien hadde derfor over 50 prosent av pasientene som hadde behov for 
sykehusinnleggelse et forhøyet alkoholnivå i blodet. Knyttet til sykkel har det også blitt 
gjennomført kontrollerte laboratoriestudie med formål om å undersøke effekten av alkohol 
på sykkelferdigheter. Disse viser generelt at evnen til å håndtere sykkelen på en forsvarlig 
måte synker etter hvert som promillenivået øker, og at syklister med en promille på over 0,8 
har om lag 20 ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i en ulykke sammenlignet 
med edru syklister.  
 
Tilgjengelig forskning underbygger derfor oppfatningen om at risikoen for å bli utsatt for en 
ulykke øker med stigende promillenivå, fordi bruk av alkohol og/eller andre rusmidler har en 
negativ effekt på kjøreatferd. Selv en sjåfør med lav promille (0,2-0,5) har dobbelt så høy 
risiko for skade som en edru sjåfør3. Dersom man kan hindre at det kjøres med promille er 
det dermed grunnlag for å anta at man ville oppnå en reduksjon i personskadeulykker og 
dødsulykker.  

Promillegrensen for å føre motorvogn ble i 2001 senket fra 0,5 til 0,2. Effektene av å senke 
promillegrensen på antall ulykker er noe usikker. Likevel kan man si at innskjerpingen gir en 
tydelig markering av at alkohol og kjøring ikke hører sammen. Dette vil også være sentralt 
for bruk av liten elektrisk motorvogn og særlig ved bruk av elektriske sparkesykler. 
Promillegrensen gir et tydelig signal om at benyttelse av dette kjøretøyet og bruk av alkohol 
og/eller andre rusmidler ikke hører sammen.  
 

 
3 Alkohol og bil - Alt du må vite om promillegrensen - Av-og-til (avogtil.no) 

https://avogtil.no/fakta/alt-du-ma-vite-om-promillegrensen/


Skadene ved bruk av elektriske sparkesykler er i hovedsak lette skader. Selv om skadene er 
lettere, så er hodeskader den mest hyppig registrerte skaden i de tallene som er tilgjengelig. 
Det foreligger ikke gode data på langtidskonsekvensene av skadene, men det finnes 
forskning som tyder på at de for mange kan ha langvarige og uheldige konsekvenser, for 
eksempel i form av langvarig rehabilitering og tap av inntekt. Med bevisstheten om at selv 
små mengder alkohol medfører atferdsendring, som igjen gjør at man er mer risikoutsatt når 
man ferdes i trafikken, bør det derfor innføres promillegrense ved bruk av liten elektrisk 
motorvogn. En gjeldende og konkret promillegrense kan også ha allmennpreventiv effekt.  
 
Imidlertid understrekes det at det er en forutsetning at politiet samtidig gjennomfører 
kontroller for å avdekke ulovlig kjøring under ruspåvirket tilstand. Kontroll og håndheving er 
med på å regulere atferd og øke respekten for det til enhver tid gjeldende regelverk.  

2.2 Klassifisering  

2.2.1 Innledning 

Som oppfølging av høringen fra desember 2020 har Samferdselsdepartementet besluttet at 
små elektriske kjøretøy skal omklassifiseres til motorvogn. Kjøretøygruppen vil få 
betegnelsen «liten elektrisk motorvogn». Ny forskrift for liten elektrisk motorvogn var en del 
av høringsnotatet i 2020 og er vedlagt under punkt 3.  

Omklassifisering til motorvogn gjøres basert både på tekniske og risikomessige forhold. 
Fordi en rekke regler i vegtrafikklovgivningen er knyttet til klassifisering vil omklassifisering 
samtidig i utgangspunktet gjøre at en rekke andre regler gjøres gjeldende. En viktig regel 
som ønskes å gjøres gjeldende er promillegrensen, jf. over. For en del av reglene er det ikke 
ment å gjøre endringer, og det vil derfor gjøres unntak, som for eksempel reglene om 
kjøring i kollektivfelt og på gang- og sykkelveg. De nødvendige forskriftsendringer i denne 
forbindelse ligger vedlagt under punkt 3.  

I det videre vil gis en sammenfatning av de vurderingene som dannet bakgrunnen for 
beslutningen og hvilke konsekvenser beslutningen får. 

2.2.2 Bakgrunn 

I utgangspunktet er små elektriske kjøretøy etter vegtrafikklovens definisjon en motorvogn, 
nettopp fordi den drives fram med motor. Da selvbalanserende kjøretøy først ble tillatt i 
Norge i 2014, var det også definert som en motorvogn. Det var imidlertid gjort 
gjennomgående unntak fra reglene knyttet til motorvogn, slik at tekniske krav til kjøretøyet 
samt hvor og hvordan det ble brukt, i stor grad var likt med regelverket for sykkel. 
Promillegrensen på 0,2 var imidlertid gjeldende og det var aldersgrense. Ved endringer i 
2018 ble små elektriske kjøretøy klassifisert som sykkel. 

Til tross for at kjøretøygruppen omklassifiseres, er det viktig å presisere at bruksområdene 
for kjøretøyet i all hovedsak vil være de samme som før. De viktigste endringene som gjøres 
som følge av omklassifisering er at det innføres promillegrense, aldersgrense og 
hjelmpåbud, jf. omtale over. Ut over dette skal de, i stor grad, fortsatt kunne benyttes på de 



samme områdene og på samme måte som en sykkel. Det gjøres imidlertid oppmerksom på 
at det likevel kan forekomme en viss endring i tillatt bruk, dersom man etter høring skulle 
komme til at det skal forbys ferdsel på fortau, eventuelt også i bruksområdet til enkelte skilt.  

2.2.3 Nye regler som gjelder liten elektrisk motorvogn 

Ved bruk av kjøretøy gjelder det en rekke tekniske og bruksmessige krav til kjøretøy og 
fører. Ved en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn (liten elektrisk 
motorvogn) vil det også inntre nye krav som i dag kun er gjeldende for motorvogner.  

En omklassifisering til motorvogn medfører i utgangspunktet at alle krav som gjelder for 
motorvogner også gjelder for liten elektrisk motorvogn. Dette innebærer krav til å registrere 
kjøretøyet, krav til opplæring og førerkort, kjøring i kjørebane med videre. Ettersom de fleste 
av disse kravene ikke skal gjelde for denne typen motorvogn, er det laget 
unntaksbestemmelser i de ulike forskriftene. 

Enkelte endringer vil imidlertid bli gjennomført. Reglene for bruk av mobiltelefon i 
motorvogn vil nå også gjøres gjeldende ved kjøring med liten elektrisk motorvogn. Dette vil 
ikke innebære særlig strengere regler enn i dag, da slik bruk oftest allerede vil være forbudt 
etter den alminnelige aktsomhetsbestemmelsen i vegtrafikkloven § 3. Dette anses uansett 
som en hensiktsmessig og nødvendig presisering. 

I tillegg kan overtredelser med liten elektrisk motorvogn føre til tap av førerkort, prikker på 
førerkortet og sperrefrist, se nærmere omtale under punkt 6.4 i vedlegg 1 når det gjelder 
ruspåvirket kjøring. Også andre overtredelser enn ruspåvirket kjøring vil kunne medføre 
slike konsekvenser.  

Det påhviler også et særlig ansvar for de som overlater motorvogn til andre om å sikre at de 
oppfyller vilkårene for å føre motorvognen, jf. vegtrafikkloven § 17. Dette betyr at foreldre 
og andre voksne har et særlig ansvar for å sikre at barn oppfyller vilkårene for å kjøre 
elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner. Hvis barn kjører ulovlig med små 
elektriske motorvogner, vil dette også kunne få konsekvenser for foresatte. Hvis foreldre 
overlater en motorvogn til sine barn som verken er gamle nok, eller gjør tilstrekkelig for at 
de benytter påbudt sikringsutstyr kan dette få konsekvenser for foreldre, se vegtrafikkloven 
§ 17 annet ledd.  

Med utgangspunkt i at liten elektrisk motorvogn fortsatt skal følge de samme trafikkreglene 
som sykkel er det tidligere hørt forslag til diverse endringer i trafikkreglene. Det er blant 
annet hørt en ny § 20 med særlige regler for liten elektrisk motorvogn med i all hovedsak de 
samme reglene som § 18 har for syklende. Disse endringene fremkommer nedenfor i punkt 
3.5. Det er gjort noen språklige justeringer i ordlyden etter høringen. I tillegg er forslaget 
om særskilt regulering av adgangen til å kjøre på gågate tatt ut. Dette anses tilstrekkelig 
regulert ved skilt 548, jf. nærmere omtale i vedlegg 1 punkt 6.2.3. Når det særskilt gjelder 
kjøring av små elektriske kjøretøy på fortau og gangveg, viser vi til høringsforslaget om 
dette i punkt 6.1 i vedlegg 1, og det kan derfor komme endringer i disse reglene før 
vedtakelse.  



Som en konsekvens av at små elektriske kjøretøy omklassifiseres er det nødvendig å 
oppdatere omtalen av de skiltene som særskilt retter seg mot små elektriske motorvogner. 
Dette gjelder skilt 306.10 «forbudt for liten elektrisk motorvogn», skilt 367 «fartsgrensesone 
for liten elektrisk motorvogn, skilt 369 «slutt på fartsgrensesone for liten elektrisk 
motorvogn», skilt 377 «sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn», skilt 379 
«slutt på sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn», skilt 380 «sone med 
bruksforbud for liten elektrisk motorvogn» og skilt 382 «slutt på sone med bruksforbud for 
liten elektrisk motorvogn». Tilsvarende gjelder også for 807.10 «liten elektrisk motorvogn». 
Endringene er nærmere omtalt i punkt 3.4.  

Vi viser også til at med utgangspunkt i at liten elektrisk motorvogn foreslås underlagt de 
samme skiltreguleringene som sykkel, foreslås det i vedlegg 1 også flere endringer i 
skiltforskriften slik at de ikke blir rammet av skilt rettet mot motorvogner, samtidig som det 
må gjøres endringer i skilt rettet mot sykkel, slik at de faller inn under disse reguleringene. 
Se nærmere omtale i vedlegg 1 punkt 6.2. 

Idet omklassifisering til motorvogn i utgangspunktet vil utløse alle krav og plikter som følger 
av parkeringsforskriftene, må det samtidig gjøres enkelte endringer i disse forskriftene. Det 
anses fortsatt som svært lite aktuelt at liten elektrisk motorvogn skal omfattes av 
parkeringsforskriften. Det foreligger heller ikke kjente utfordringer som tilsier at liten 
elektrisk motorvogn bør omfattes av dette regelverket. Idet man foretar omklassifiseringen 
av disse kjøretøyene, vil det gjennom endringsforskrift samtidig sørges for å unnta «liten 
elektrisk motorvogn» fra parkeringsforskriften i sin helhet, slik at man ikke definerer denne 
type parkering som vilkårsparkering. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger som er hørt. 

Forholdene har blitt omtalt i den foregående høringen fra 2020, og det ble i den anledning 
også utformet og hørt forslag til forskrift om endring. Som oppfølging av at omklassifisering 
nå er besluttet, følger de nødvendige endringsforskrifter notatets punkt 3.  

2.3 Innføring av hjelmpåbud for barn under 15 år 

2.3.1 Innledning 

Som oppfølging av tidligere høring, har Samferdselsdepartementet besluttet at det skal 
innføres hjelmpåbud for barn under 15 år som fører liten elektrisk motorvogn. Beslutningen 
er i tråd med de anbefalinger som ble gitt i forbindelse med tidligere høring om strengere 
regler for små elektriske kjøretøy. Det vises derfor i all hovedsak til denne høringen for en 
nærmere beskrivelse av de vurderinger som ligger til grunn for innføringen av påbudet, se 
høringen 2020/2021 punkt 9.5. I det videre vil det likevel gis en sammenfatning av det som 
dannet bakgrunnen for beslutningen. 

Det understrekes imidlertid at et hjelmpåbud for barn under 15 år forutsetter at barn under 
15 år lovlig kan kjøre slike kjøretøy. Som det fremgår av punkt 6.1.6 i vedlegg 1, er det 
aktuelt med høyere aldersgrense dersom det innføres forbud om bruk av liten elektrisk 
motorvogn på fortau. Dersom det fastsettes aldersgrense på 16 år for bruk av disse 
kjøretøyene, vil hjelmpåbud for barn under 15 år ikke lenger være aktuelt. 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing-forslag-til-endringer-i-reglene-for-sma-elektriske-kjoretoy/


2.3.2 Bakgrunn 

Bruk av hjelm er et viktig tiltak for å redusere risikoen for alvorlig skade ved velt og 
sammenstøt på sykkel. En analyse av sykkelulykker fra 2018, som inkluderte 55 studier, 
viste at bruk av sykkelhjelm reduserte hodeskader med 48 prosent, og reduserte alvorlig 
hodeskade med 60 prosent (Høye, 2018). Beskyttelsen mot ansiktsskader var noe mindre, 
men reduserte disse med 23 prosent (Høye, 2018). Det har likevel ikke blitt innført påbud 
om bruk av sykkelhjelm i Norge, selv om det flere ganger har vært oppe til vurdering. 
Forklaringen på dette er dels at et påbud kan være negativt for en ønsket økning i 
sykkelbruken samt at det har vært fokusert på kunnskapsbygging og holdningskampanjer 
som virkemiddel for å endre atferd i målgruppen.  

Det har vist seg at bruk av små elektriske kjøretøy, og da spesielt elsparkesykler, innebærer 
en særlig stor risiko for hodeskader. Det er usikkert hvor mye sannsynligheten for ulykke er 
høyere ved kjøring med elektrisk sparkesykkel enn ved bruk av sykkel, men anslag tilsier 
likevel klart at ulykkesrisikoen er betydelig høyere.4 En rapport fra Statens vegvesen basert 
på ulykker rapportert ved Oslo skadelegevakt viste at risikoen for å bli skadd i en ulykke 
med elektrisk sparkesykkel er ti ganger høyere enn med vanlig sykkel 5. TØI har anslått at 
ulykkesrisikoen på elsparkesykkel er fem til sju ganger større sammenlignet med vanlig 
sykkel6.  Tradisjonelle sykler og elsykler skiller seg fra små elektriske kjøretøy både når det 
gjelder førerens plassering og fremdriftsmåte. På en sykkel sitter man på et sete et stykke 
opp fra bakken, og er avhengig av å trå på pedalene for å få fremdrift på sykkelen. Ved bruk 
av små elektriske kjøretøy er man stort sett plassert nærmere bakken og kjøretøyene er 
utelukkende basert på motorkraft for at kjøretøyet skal kunne bevege seg fremover. Til dette 
ligger nok også at det stort sett oppleves enklere å holde balansen på en tråsykkel hvor man 
samtidig kan sitte, enn på små elektriske sparkesykler som føres stående. Ofte har også små 
elektriske kjøretøy i tillegg en heller liten flate hvor bena skal plasseres. Videre er hjulene på 
sparkesyklene både mindre og hardere, og kan gjøre at man i større grad enn ved kjøring 
med tradisjonelle tråsykler og elsykler blir påvirket av ytre omstendigheter, slik som våt 
vegbane, trikkeskinner og hull i vegen.  
 
Tyngdepunktet på sparkesyklene gjør at føreren i større grad vil stupe over styret enn man 
gjør på en sykkel, og kan forklare hvorfor så stor andel av skadene som har oppstått ved 
bruk av elektrisk sparkesykkel er hodeskader.7  

 
4 Se for eksempel TØIs rapport om Delte sparkesykler i Oslo punkt 5.2  
5 Rapport om sykkelskader i Oslo: Tre ganger så høy risiko for å bli skadet på natten | 
Statens vegvesen 
6 Forskere om elsparkesyklene: Nå må politikerne ta styringen (forskning.no) 
7 Se TØIs rapport om Delte sparkesykler i Oslo  punkt 5.1  

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254
https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/rapport-om-sykkelskader-i-oslo-tre-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-skadet-pa-natten/
https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/rapport-om-sykkelskader-i-oslo-tre-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-skadet-pa-natten/
https://forskning.no/helse-transport/forskere-om-elsparkesyklenena-ma-politikerne-ta-styringen/1900632
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254


 
 
Figuren viser sammenligning av syklistens tyngdepunkt ved bruk av elsparkesykkel og 
ordinær sykkel og er kopiert fra TØIs rapport.  

Å føre en elektrisk sparkesykkel uten å bruke hjelm kan øke risikoen for alvorlige hjerne- og 
hodeskader dersom man utsettes for en ulykke. Studier har vist at høy hastighet, kombinert 
med lav fallhøyde og kort reaksjonstid samt manglende bruk av personlig verneutstyr som 
hjelm, gjør at brukerne av elsparkesykkel er spesielt utsatt for skader i armer og hode 
(Störmann et al., 2021).  

I 2019/2020 ble det registrert hvor mange som hadde brukt hjelm når ulykken inntraff 
under kjøring med elektrisk sparkesykkel.8 Av 850 registrerte ulykker var det kun i 18 av 
disse hvor det ble registrert bruk av hjelm (2,5 prosent). Av disse 18 var det kun ved 4 
tilfeller at det ble registrert hodeskader i forbindelse med ulykken. Til sammenligning ble det 
registrert hele 236 hodeskader av totalt 240 registrerte ulykker der brukeren ikke benyttet 
hjelm. Resultatene fra Oslo skadelegevakt er etter dette overensstemmende med 
internasjonal litteratur på området.  

Det virker etter dette sannsynlig at et generelt krav om bruk av hjelm for førere av denne 
type kjøretøy kunne redusere denne formen for skader. Likevel kan det ikke slås fast at 
hjelmpåbud som sådan vil kunne redusere antall ulykker. Det er derfor ulike momenter som 
danner grunnlaget for at det per i dag ikke er ønskelig å innføre et generelt påbud om bruk 
av hjelm ved bruk av små elektriske kjøretøy. 

Vurderingen av hvilken risiko kjøring uten hjelm innebærer, krever bevissthet omkring 
graden av ulikheter i førerens ferdigheter. Dennes evne til å håndtere kjøretøyet og hvorvidt 
føreren kjenner til og respekterer trafikkreglene er sentrale deler av et helhetlig risikobilde. 

 
8 Inkludert i dette er også ulykker registrert i utlandet eller utenbys.  



På denne måten kan det hevdes at vurderingene omkring hjelmpåbud henger tett sammen 
med vurderingene om aldersbegrensning for bruk.  

Videre er særlig elektriske sparkesykler regnet som et svært fleksibelt og lett tilgjengelig 
transportalternativ, som kan bidra til å øke framkommeligheten i bymiljøet. Det er vanskelig 
å kreve at brukerne av delte elektriske sparkesykkel til enhver tid skal ha med seg hjelm, 
likeledes er det med dagens teknologi utfordrende for virksomhetene med et 
tilfredsstillende tilbud om samtidig utleie av hjelm til brukerne. Det er i tillegg et overordnet 
politisk mål om å legge til rette for denne type mobilitetsløsninger og et generelt 
hjelmpåbud vil dermed i dagens situasjon legge begrensinger på det kommersielle tilbudet 
som kan føre til store konsekvenser for både brukerne og utleietilbudet som sådan. Blant 
utleieselskapene har det imidlertid kommet enkelte initiativ til å tilby gratis utleiehjelm til de 
som tar i bruk elsparkesykkelen, men dette er ikke enda utbredt. Dette tilsier at situasjonen 
kan endres når slike løsninger blir mer tilgjengelig. I tillegg er det viktig at Statens vegvesen, 
kommunene, ulike etater og aktører har fokus på aktivt holdningsskapende arbeid som kan 
fremme viktigheten av å ferdes sikkert, herunder også bruk av hjelm. 

Enorm tilgjengelighet og det faktum at tilbudet for leie av elektrisk sparkesykkel i praksis 
har vært åpen for enhver – når som helst, er elementer som har vært med på å øke risikoen 
og ulykkestallene generelt og dermed også hodeskadene. Selv om dette er et tilbud rettet 
mot voksne, har tilbudet også i noen grad blitt benyttet av mindreårige. Denne risikoen vil 
reduseres ved andre tiltak, eksempelvis lokale tiltak kommunen nå kan innføre etter ny lov 
om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som nattestenging og 
antallsbegrensning. Slike tiltak vil imidlertid ikke endre det skadepotensiale som oppstår når 
uhellet først er ute og føreren ikke bruker hjelm, og vil ikke i det hele tatt gjelde den økende 
bruken av privateide kjøretøy. Det er et faktum at det foreligger økt risiko for hodeskade ved 
manglende bruk av hjelm under kjøring med liten elektrisk motorvogn. Det er derfor 
nødvendig å arbeide aktivt for å øke andelen som velger å ta i bruk hjelm.  

Innføringen av hjelmpåbud for barn under 15 år kan bidra til å endre både holdninger og 
atferd tilknyttet både bruk og sikkerhet over tid. Når vi vet at hodeskader er en av de mest 
alvorlige konsekvensene for barn som forulykker med liten elektrisk motorvogn, vil bruk av 
sykkelhjelm være et viktig tiltak for å beskytte mot varige, alvorlige skader for en gruppe 
som antakeligvis også kan ha dårligere forutsetninger i trafikken. Videre vil heller ikke 
innføring av hjelmpåbud for barn under 15 år berøre virksomhetene som bedriver utleie av 
liten elektrisk motorvogn, all den tid disse opererer med en aldersgrense på 16 eller 18 år 
for bruk.  

Påbudet vil ikke kunne sanksjoneres, men krav vil gi et tydelig signal om risikoen ved å føre 
slik kjøretøy. På denne måten kan påbudet bidra til en holdningsendrende atferd. Det er 
blant annet grunn til å tro at de fleste foreldre vil ha respekt for hjelmpåbudet, og støtte seg 
på dette når de setter grenser for sine barn. Kontrollmyndigheten kan selvfølgelig snakke 
med de det gjelder og informere om reglene, men ettersom den kriminelle lavalder i Norge 
er 15 år vil ikke brudd på kravet medføre noen formelle reaksjoner overfor barnet. Ved 
uforsvarlig kjøring i strid med bestemmelser i eller i medhold av vegtrafikkloven som går på 



bekostning av trafikksikkerheten, kan politiet både forby bruken av kjøretøyet og inndra 
dette, jf. vegtrafikkloven §§ 3 og 36 nr. 4 og 6.  

Det er videre slik at den som eier eller har rådighet over motorvogn har et generelt ansvar 
for at sikre at den man overlater en motorvogn til oppfyller kravene for å føre denne, jf. 
vegtrafikkloven § 17 annet ledd. Foreldre og andre som overlater elsparkesykkel eller andre 
små elektriske motorvogner til barn vil dermed ha et ansvar for å sikre at barn bruker hjelm, 
og vil etter omstendighetene kunne holdes ansvarlige dersom de ikke har gjort tilstrekkelig.   

Kravet til hjelm er formulert slik at hjelmen må være godkjent og CE-merket og beregnet for 
sykling, skating eller rulleskøyting. Slike hjelmer produseres i henhold til standard EN 1078. 
CE-merkingen viser at den oppfyller nevnte standard. 

2.4 Innføring av aldersgrense for bruk på minst 12 år 

2.4.1 Innledning 

Som oppfølging av tidligere høring har Samferdselsdepartementet besluttet at det skal 
innføres en nedre aldersgrense for bruk av liten elektrisk motorvogn. Dette er i tråd med 
tidligere utført høring og anbefaling. Utgangspunktet som er besluttet er innføring av en 
aldersgrense på minst 12 år. 

Som tidligere omtalt er det aktuelt med høyere aldersgrense på 16 år, dersom det etter 
høring skulle besluttes at det innføres forbud om bruk av liten elektrisk motorvogn på 
fortau. Det vises til høringsnotatet for en nærmere omtale av dette.  

Beslutning om hvilken aldersgrense som skal gjennomføres vil tas etter høringen. 

2.4.2 Bakgrunn 

Førerens ferdigheter er en sentral faktor når det skal vurderes hvilken risiko kjøring med 
liten elektrisk motorvogn innebærer. Førerens evne til å håndtere kjøretøyet og førerens 
trafikale ferdigheter er begge faktorer som i høy grad påvirker risikobildet.   
Liten elektrisk motorvogn kan varierer i størrelse, men det må i utgangspunktet antas at 
barn relativt enkelt kan lære seg å håndtere disse. De små elektriske kjøretøyene er 
motoriserte, og dette stiller krav til at man har en viss balanse og klarer å manøvrere i fart. 
Det er likevel ikke holdepunkter for å si at barn som bruker små elektriske kjøretøy rent 
praktisk håndterer disse på en bedre eller dårligere måte enn voksne brukere.. 

Når det gjelder barns evne til å opptre på en trafikksikker måte når de beveger seg ut i 
trafikken, vet vi at forutsetningene for å kunne samhandle med trafikanter på en god måte 
er dårligere enn hos voksne. Det kan være store individuelle forskjeller hos barn, men 
forskning viser at barn ofte har problemer med å tolke situasjoner i trafikken frem til de blir 
så gamle at de går på mellomtrinnet i barneskolen. Barn har eksempelvis ofte problemer 
med å beregne hvilken fart andre kjøretøy beveger seg i og kan derfor gjøre dårlige valg for 
når det er lurt å krysse vegen eller stanse det kjøretøyet de selv kjører.   



I Vegdirektoratets vurdering av om det burde innføres en aldersgrense for små elektriske 
kjøretøy i høringsnotat av 12. januar 2017 skrives følgende om barns adferd i trafikken: 
«det er interessant å se hen til Trygg Trafikk som i samarbeid med Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen har vurdert barns forutsetninger som syklist i trafikken. De viser til at det 
kan være store individuelle forskjeller mellom barn på samme aldersnivå, men at det likevel 
er noen generelle kjennetegn. Dette skriver Trygg Trafikk i sin brosjyre «Sykling på 
skolevegen – trygt frem og hjem», om elever på 6. og 7. trinn i alderen 10-12 år: Elevene 
har ganske mye trafikkerfaring og begynner å kunne overføre erfaringer fra en situasjon til 
en annen. De kan generalisere utfra opplæring og erfaring og er ikke lenger så avhengig av 
konkret veiledning. Motorikken er godt utviklet, og de kan gjøre flere kompliserte 
bevegelser samtidig. Elevene kan i større grad forutse situasjoner, eksempelvis forstå at 
biler kan komme selv om de ikke ser dem. De forstår bedre konsekvenser av handlinger, 
men har ofte overdreven tro på egne ferdigheter. En nyere undersøkelse utført av SINTEF i 
Trondheim har sett på barn i alderen 8-12 år og deres evne til å fokusere under sykling. 
Funnene viser at en nokså stor andel av barna ikke klarer å være tilstrekkelig fokusert i 
trafikken, men også at det er svært store individuelle forskjeller. Nærmere informasjon om 
undersøkelsen kan leses på nettsiden gemini.no».   

Dette er fortsatt relevant i dag. Tilsvarende funn fremgår eksempelvis av en nylig utført 
studie kalt «Barns utvikling av fartspersepsjon og effekten av dette på trafikksikkerhet»9. I 
denne studien ble barns oppfattelse av hastighet, og derfor reaksjonsevne i trafikken, 
studert ved hjelp av bruk av målinger av elektrisk aktivitet i hjernen. Studien viser at barn 
bruker betydelig lengre tid på å tolke hastigheter enn voksne, og at de derfor bruker lengre 
tid på å reagere på andre trafikanter som kommer mot dem i fart. Kompleksiteten øker 
dersom barnet selv er på et kjøretøy i fart. Den fartsforståelsen barn har kan føre til at de 
foretar feilberegninger, hvilket kan resultere i trafikkfarlige situasjoner. Denne og flere 
andre studier viser at barn ikke har de samme forutsetninger som voksne for å kunne 
vurdere trafikale situasjoner og gjøre gode valg som trafikant. De studier vi kjenner til 
knyttet til barns adferd i trafikken tar utgangspunkt i barns adferd som gående og syklist, 
men resultatene er også relevante for bruk av liten elektrisk motorvogn. Det påpekes i 
artikkelen om denne studien at risikoen for ulykke kan reduseres dersom barna mestrer 
kjøretøyet på en god måte og barna ferdes i et trafikkbilde med minst mulig kompleksitet 
og fart.   

Det foreligger gode grunner for at regler om bruk av liten elektrisk motorvogn bør være 
ulike for barn og voksne, all den tid kompetanse og utvikling er så forskjellig. Vi har i tillegg 
ett overordnet ansvar for å påse at barna er så trygge som mulig når de ferdes i trafikken. 

I tillegg er det lagt vekt på at det her er tale om bruk av et kjøretøy hvor det ikke stilles krav 
til verken forutgående opplæring eller prøver. Liten elektrisk motorvogn er motoriserte 
kjøretøy, som beveger seg uten at føreren selv bidrar ved å tråkke, sparke fra eller lignende. 
Normalt er det krav til både opplæring og førerkort for å oppnå førerett av motoriserte 
kjøretøy i Norge, men dette gjelder ikke for liten elektrisk motorvogn. Slik det er i dag er det 
utelukkende opp til føreren selv, og eventuelt dennes foresatte, å selv vurdere hvorvidt man 

 
9 Forskerne omtaler studien i Aftenposten Viten   

https://www.aftenposten.no/viten/i/Wb9eb2/barn-feilberegner-fart-i-trafikken


er skikket til å føre det aktuelle kjøretøyet. Kjøring med denne type kjøretøy krever at 
føreren kan holde balansen og håndtere kjøretøyet på en god og fornuftig måte, samtidig 
som han/hun skal håndtere de situasjoner som oppstår i trafikken, både på fortauet, gang- 
og sykkelveg og også enkelte ganger i vegbanen. En forutsetning for at ulykker skal kunne 
avverges er at føreren er i stand til å bruke kjøretøyet på en sikker måte, herunder besitte 
tilstrekkelig kunnskap om hvordan kjøretøyet fungerer, kunnskap om gjeldende trafikkregler 
og være i stand til å kunne «lese trafikken» slik at man unngår å havne i farlige situasjoner. 
Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt de yngste barna har tilstrekkelig forutsetninger for 
dette. Ved bruk av liten elektrisk motorvogn har foreldre i dag et særlig ansvar for at barna i 
trygge omgivelser kan opparbeide seg de ferdigheter som er nødvendige for at barnet skal 
kunne opptre trygt i trafikken. Dette innebærer blant annet at barna ikke bør slippes ut i 
trafikken før barnet er mentalt utrustet og har nok praktisk trening til å kunne føre 
kjøretøyet og samhandle med andre i trafikken på en trafikksikker måte. Dette legger 
imidlertid et stort samfunnsansvar over på den enkelte foresatte. 

Liten elektrisk motorvogn finnes i mange ulike varianter. Hvor enkle eller vanskelige de er å 
håndtere, hvilken hastighet de oppnår og i hvilke områder det er naturlige å bruke hver 
enkelt type kjøretøy varierer. Kjøretøyene er både populære leketøy og fremkomstmidler, og 
barn og ungdom bruker både ståbrett, enhjulinger, elektrisk rullebrett og i stadig større 
grad – elektriske sparkesykler. Aldersgrensen som innføres vil gjelde alle kjøretøy som faller 
inn under kategorien «liten elektrisk motorvogn» og vil gjelde ved bruk, uavhengig av om du 
eier din egen eller om du leier eller låner av andre. Kravet vil også gjelde på offentlig og 
privat grunn.   

Tanken bak innføring av aldersgrense er at skadepotensialet ved bruk av liten elektrisk 
motorvogn vil være såpass stort at brukeren må ha oppnådd en alder og modenhet hvor de 
både kan forstå risikoen, lese trafikkbildet og håndtere kjøretøyet. Det er viktig å verne de 
yngste barna mot det skadepotensialet slike kjøretøy har. Innføringen av en nedre 
aldersgrense vil særlig kunne bidra til å sende et signal om kjøretøyets risikopotensiale. På 
lik linje med innføring av hjelmpåbudet for barn under 15 år, vil en nedre aldersgrense for 
bruk av kjøretøyene bidra inn i det holdningsskapende arbeidet og være et tiltak som bidrar 
til å øke trafikksikkerheten over tid.  

Det påpekes avslutningsvis at det ikke siden 2018 har vært fastsatt noen minstealder for 
bruk av små elektriske kjøretøy. Det kan etter dette legges til grunn at flere har gått til 
innkjøp av et eller flere små elektriske kjøretøy også til barn. Barn under 12 år som i dag 
eier eller disponerer små elektriske kjøretøy vil altså miste retten til å kjøre disse, ved 
innføringen av aldersgrense. Hensynet til å ivareta trafikksikkerheten også for disse barna 
veier tyngre enn et barns rett til å føre en liten elektrisk motorvogn fritt. 

3 Endringer i forskrifter 
Den omtalte beslutningen medfører endringer i flere forskrifter samt innføring av en ny 
forskrift. Forskriftsforslagene var en del av høringen i 2020 og er derfor kun tatt med her av 
informasjonshensyn.  



3.1 Ny forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 §§ 
13-16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980 nr. 1. 

§ 1. Formål 

Formålet til forskriften er at liten elektrisk motorvogn som tas i bruk i Norge ivaretar 
hensynet til trafikksikkerhet i tilstrekkelig grad. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for liten elektrisk motorvogn som tas i bruk i Norge, herunder også 
Svalbard. 

§ 3. Definisjon 

Liten elektrisk motorvogn: Elektrisk drevet motorvogn for én person, som har en maksimal 
konstruktiv hastighet på 20 km/t, veier maksimalt 70 kg inklusive batteri og ikke er bredere 
enn 85 cm eller lengre enn 120 cm. Motorvogn uten selvbalanserende teknologi tillates ikke 
å ha sitteinnretning. 

§ 4. Ikke godkjenningsplikt og registreringsplikt 

1. Liten elektrisk motorvogn skal ikke fremstilles for godkjenning hos Statens vegvesen. 
Fører er ansvarlig for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand, jf. vegtrafikkloven § 23 
første ledd. 

2. Liten elektrisk motorvogn er ikke registreringspliktig, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 
92 om bruk av kjøretøy § 2-2 første ledd bokstav h. 

§ 5. Alminnelige bestemmelser om konstruksjon, utstyr, merking m.m. 

1. Liten elektrisk motorvogn skal være bygd, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at 
den tåler de påkjenninger som den vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde 
unødig fare eller ulempe. 

2. Liten elektrisk motorvogn skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, 
typebetegnelse og fabrikasjonsnummer. Det skal være plassert og utført slik at det er 
godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres. 

§ 6. Bremser 

Liten elektrisk motorvogn skal være utrustet med et system som gjør det mulig å stanse på 
en sikker, effektiv og hurtig måte. 

§ 7. Lys og refleks 

1. Liten elektrisk motorvogn skal ha rød refleks bak. Refleksen skal være CE-merket. 
2. Liten elektrisk motorvogn som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig 

beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller 



flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal liten elektrisk 
motorvogn ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys. 

3. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys 
skal blinke med minst 120 blink pr. minutt. 

4. Krav om refleks og lys gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse 
eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering av dette. 

§ 8. Lydsignal 

Liten elektrisk motorvogn skal ha signalklokke eller signalhorn. Annet varselapparat er 
forbudt. Krav om signalklokke eller signalhorn gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn 
av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering eller bruk av 
slikt utstyr. 

§ 9. Elektrisk anlegg 

Det elektriske anlegget på motorvognen skal oppfylle kravene i forskrift 20. mai 2009 nr. 
544 om maskiner som implementerer direktiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner 
(Maskindirektivet) og forskrift 10. oktober 2017 nr. 1597 om elektromagnetisk 
kompatibilitet som implementerer direktiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 om 
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-
direktivet). 

II  
 

§ 10. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

3.2 Forskrift om endring i forskrift om krav til sykkel 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 2 
tredje ledd tredje punktum, § 13 andre ledd, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. 
november 1980 nr. 1. 
 

I 
 

I forskrift 19. februar 1990 nr. 119 om krav til sykkel gjøres følgende endringer:  
 
§ 2 femte ledd oppheves.  
 
§§ 7-10 oppheves. 
 
Gjeldende § 11 blir ny § 7. 
 
Kapittelinndelingene oppheves. 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1980-11-24-1
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1980-11-24-1


  
II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

3.3 Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning 
av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)  

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 
13, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.  
  

I  
  

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og 
utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer:   
  
§ 2-5 nr. 12 femte ledd oppheves.   
    

II  
 
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 
 

3.4 Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, 
vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 5, § 6 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462. 

I 
 

I forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafiklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer:  
 
I kapittel 4. § 8 gjøres følgende endringer: 

306.10 Forbudt for liten elektrisk motorvogn 
Forbudet gjelder ferdsel på veg og fortau med liten elektrisk motorvogn. 

367 Fartsgrensesone for liten elektrisk motorvogn 
Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring på veg og fortau med 
større fart enn 6 km/t med liten elektrisk motorvogn. Forbudet gjelder til det blir opphevet 
ved skilt 369 «Slutt på fartsgrensesone for liten elektrisk motorvogn». 

369 Slutt på fartsgrensesone for liten elektrisk motorvogn 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A713
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A713
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1980-11-24-1


377 Sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn 
Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å parkere liten elektrisk motorvogn. 
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 379 «Slutt på sone med parkeringsforbud for liten 
elektrisk motorvogn». Innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende 
bestemmelser om parkering eller stans. For disse stedene gjelder ikke soneskiltets 
bestemmelser.  

379 Slutt på sone med parkeringsforbud for liten elektrisk motorvogn 

380. Sone med bruksforbud for liten elektrisk motorvogn.  
Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å bruke liten elektrisk motorvogn. Skiltet 
gjelder til det blir opphevet av skilt 382 «Slutt på sone med bruksforbud for liten elektrisk 
motorvogn».  

382 Slutt på sone med bruksforbud for liten elektrisk motorvogn 

I kapittel 9. § 18 gjøres følgende endringer: 

807.10 Liten elektrisk motorvogn  

II 
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 
 

 

3.5 Forslag til endring i forskrift om kjørende og gående trafikk 
(trafikkregler) 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av dd.mm.åååå med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikklov) § 2, § 4 og § 6. Fremmet av Samferdselsdepartementet 

I 
 

I forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) gjøres 
følgende endringer:  
 
§ 4. Bruk av kjørebane nr. 1 skal lyde:  
 
Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.  
Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare 
bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.  
 
Liten elektrisk motorvogn kan likevel bruke sykkelveg og sykkelfelt. Liten elektrisk 
motorvogn må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.  
 
§ 5. Kjøretøys plass på vegen nr. 1 og nr. 2 skal lyde: 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A711


1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane 
med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene 
påbyr eller tillater bruk av felt til venstre. 
  
Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet. 
 
Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.  
 
Liten elektriske motorvogn kan likevel kjøres på vegens høyre skulder. 
 
2. Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. 
Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, 
tohjuls moped, sykkel, liten elektrisk motorvogn eller uniformert utrykningskjøretøy nytte 
slike felt. 
 
§ 7. Vikeplikt nr. 3 skal lyde:  
 
Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående, syklende og fører av liten elektrisk 
motorvogn som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge 
inn over fortau har vikeplikt for gående, syklende og fører av liten elektrisk motorvogn som 
ferdes på fortauet.  
 
Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når 
fotgjengersignalet lyser grønt.  
 
§ 9. Særlige plikter overfor gående nr. 3 skal lyde:  
 
Den som vil kjøre forbi til høyre for sporvogn ved holdeplass uten trafikkøy, skal stanse og 
gi fri veg for passasjerer som stiger av eller vil stige på. Det samme gjelder for syklende og 
fører av liten elektrisk motorvogn som vil kjøre forbi til høyre for buss ved holdeplass.  
 
§ 18. Særlige bestemmelser for syklende nr. 1 skal lyde:  
 
Syklende kan kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy enn sykkel og liten elektrisk motorvogn 
 
Ny § 20 skal lyde: 

§ 20. Særlige bestemmelser for liten elektrisk motorvogn 

1. Fører av liten elektrisk motorvogn kan kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy enn sykkel 
og liten elektrisk motorvogn.  

2. Fører av liten elektrisk motorvogn som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre 
på vegen og svinge der det er hensiktsmessig. Føreren har da vikeplikt for annen trafikant. 
Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig 
trafikkskilt eller ved oppmerking på veg. 



3. Kjøring med liten elektrisk motorvogn på fortau, gangfelt og gangveg er tillatt når 
gangtrafikken er liten og kjøringen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik 
kjøring må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart og uansett 
med en fart ikke over 6 km i timen. 

4. Liten elektrisk motorvogn kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, 
gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe. 
 

Gjeldende § 20 blir ny § 21.  

II 
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

3.6 Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 
13 og § 16, jf. delegeringsvedtak 21. mars 1986 nr. 750, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 
1, delegeringsvedtak 1. april 1993 nr. 286 og delegeringsvedtak 30. april 2002 nr. 557. 
Tilføyd hjemmel: 18. juni 1965 nr. 4 

I 
 

I forskrift om endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy gjøres følgende 
endringer:  
 
§ 2-2 første ledd ny bokstav h) skal lyde:  
 
Liten elektrisk motorvogn. 

§ 3-1 nr. 1 skal lyde: 

Kjøretøy må ikke brukes med større antall personer på sitteinnretninger eller på andre 
plasser enn det er registrert for. For kjøretøy som ikke er registreringspliktig, gjelder 
fabrikantens bestemmelse tilsvarende. Liten elektrisk motorvogn kan bare brukes av en 
person.  

§ 3-1 nr. 2 bokstav f) skal lyde: 

To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på sykkel som nevnt i 
kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12. Dersom slik sykkel er påmontert tilhenger, kan det bare 
transporteres ett barn under 10 år på sykkelen. 

II 
Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A716
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3.7 Forskrift om endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr 
under kjøring med motorvogn  

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 
1965 nr. 4 § 23a, § 31 og § 31a. 

I 

I forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med 
motorvogn gjøres følgende endringer: 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Påbud om bruk av sykkelhjelm 

Barn under 15 år som fører motorvogn som definert i forskrift om krav til liten elektriske 
motorvogn, skal under kjøring benytte godkjent og CE-merket sykkelhjelm. 
 

II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åå 

 

3.8 Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. 
(førerkortforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 24, § 43, og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.  

I 

I forskrift 19. januar 2004 nr. 19 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) gjøres følgende 
endringer: 

§ 12-1 overskrift skal lyde: 

Alminnelige unntak fra førerkortplikten for traktor, motorredskap, saktegående motorvogn 
og liten elektrisk motorvogn. 

§ 12-1 nytt tredje ledd skal lyde: 

 Liten elektrisk motorvogn som definert i forskrift om krav til liten elektrisk 
motorvogn, kan føres av person som har fylt 12 år og har nødvendig ferdighet.  

II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åå 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A723a
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3.9 Forskrift om endring i forskrift om offentlig parkeringsgebyr  
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 31a, jf. § 31 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

 I 
I forskrift 18. mars 2016 nr. 261 om offentlig parkeringsgebyr – gjøres følgende endring: 
 
§ 1 om virkeområde skal lyde: 

Denne forskrift gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn 
eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1 og som 
ikke omfattes av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 
parkeringsreguleringer.   

§ 2 om gebyr skal lyde:  

Gebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, 
trafikkreglene § 17, skiltforskriften, denne forskrift og bestemmelser gitt i medhold av 
vegtrafikkloven § 4 og § 9.  

For motorvogn som definert i forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn, kan gebyr 
likevel bare ilegges ved overtredelse av skilt nr. 377, vegtrafikkloven § 3 og trafikkreglene § 
20 nr. 5. 

Gebyr skal ikke ilegges hvis det kan ilegges kontrollsanksjon etter forskrift om 
vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer. 

Gebyr skal ikke ilegges hvis stansen eller parkeringen har voldt eller kunne ha voldt alvorlig 
trafikkhindring eller fare for person eller gods. I slikt tilfelle er overtredelsen straffbar etter 
vegtrafikkloven § 31. 

Det kan bare ilegges et gebyr for samme parkering, uten hensyn til om flere bestemmelser 
er overtrådt. 

 Gebyret er kr 900,-. 

II 

 Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 

3.10 Forskrift om endring i forskrift om vilkårsparkering for 
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 4, § 5, § 8, § 31, § 37, § 38, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 



forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 
(domstolloven) § 163a. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. juni 2016 nr. 612. 

I  

I forskrift 18. mars 2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av 
private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 3 første ledd skal lyde:   

Denne forskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn eller tilhenger til 
motorvogn (heretter kun omtalt som «motorvogn») på veg åpen for alminnelig ferdsel. 
Forskriften gjelder likevel ikke for liten elektrisk motorvogn som definert i forskrift om krav 
til liten elektrisk motorvogn. 

 II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

3.11 Forskrift om endring i forskrift om gebyr for visse overtredelser av 
vegtrafikklovgivningen  

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 2021 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 31, § 31a, § 31b og § 36a og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningen (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 
 

I 
 

I forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen 
gjøres følgende endringer:  

§ 10 bokstav j) skal lyde:   

j)             kjørt med kjøretøy som nevnt i forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn hvor 
den elektriske hjelpemotorens effekt ikke reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet 
oppnår en hastighet på 25 km/t, eller kjørt med kjøretøy som nevnt i forskrift om krav til 
liten elektrisk motorvogn hvor den konstruktive hastigheten overskrider 20 km/t.  

For overtredelse av § 10 bokstav j) er gebyret 1 200 kr. 

II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 
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Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
Tlf: (+47) 22 07 30 00 
firmapost@vegvesen.no 
 
 
www.vegvesen.no       Tryggere, grønnere og enklere reisehverdag 
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Vedlegg 3 - Høringsliste

Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no
Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no
Barne- og familiedepartementet postmottak@bfd.dep.no
Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no
Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no
Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no
Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no
Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no
Riksadvokaten postmottak.riks@riksadvokaten.no postmottak.presse@riksadvokaten.no
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufdir.no
Politidirektoratet politidirektoratet@politiet.no
Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no
Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no
NTNU postmottak@ntnu.no
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund post@atl.no
Trafikkforum Post@trafikkforum.no
TØI toi@toi.no
SINTEF Beate.Kvamstad-Lervold@sintef.no
Voi christina.gjerde@voiapp.io
Tier julia.sandsto@tier.app
Bolt david.mothander@bolt.eu
Bird emma.silver@bird.co
Lime konstantin.morenko@li.me
Zvipp asa@zvipp.no
Ryde espen@ryde-technology.com
Wind arna.aegisdottir@wind.co
Sqt sqt.stianhansen@gmail.com
Beryl patrick.donnelly@beryl.cc
Whee karianne@whee.no
EVO elsykler espen@evoelsykler.no
DBS bjorn.satre@dbs.no
Catsas jacob@catsas.no
Sharebike jan.tore.endresen@sharebike.com
Urban infrastructure christoffer@urbaninfrastructure.no
Beta mobility oyvind@betamobility.io
Dott nadia@ridedott.com
Inventura erik.forde@inventura.no
Aerobike sebastian@aerobike.no
Cityq morten@cityq.biz
Forbrukertilsynet post@forbrukertilsynet.no
Finanstilsynet post@finanstilsynet.no
Statsforvalterens fellestjenester stafpost@statsforvalteren.no
Forbrukerrådet post@forbrukerradet.no
Konkurransetilsynet post@kt.no
Namsfogden i Oslo oslo.namsfogd@politiet.no
Regelrådet post@regelradet.no
Regjeringsadvokaten postmottak@regjeringsadvokaten.no
Statens innkrevingssentral sifirmapost@skatteetaten.no
Statens sivilrettsforvaltning post@sivilrett.no
Den norske forsikringsforening post@forsikringsforeningen.no
Finansklagenemda post@finkn.no
Gjensidige forsikring motor@gjensidige.no
Tryg forsikring oyvind.stople@tryg.no bilprivat@tryg.no
If Skadeforsikring bedrift@if.no
Markedsrådet post@forbrukertvistutvalget.no
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon rettighetssenteret@ffo.no
Blindeforbundet info@blindeforbundet.no
MA - Rusfri Trafikk ma@marusfritrafikk.no
Pensjonistforbundet pf@pensjonistforbundet.no
Av-og-til avogtil@avogtil.no
Skadeforebyggende forum post@skafor.org
Norges Automobil-Forbund informasjonsavdelingen@naf.no 
Norges handikapforbund nhf@nhf.no 
Syklistenes Landsforening info@sykling.no 
La oss ta fortauene tilbake info@gangfart.no
Trafikkforsikringsforeningen post@tff.no, tff@finansnorge.no
Personskadeforbundet LTN post@personskadeforbundet.no 
Barneombudet post@barneombudet.no
Advokatforeningen post@advokatforeningen.no
Profesjonelle Vergers interesseorganisasjon            post@profesjonelleverger.no
Finans Norge firmapost@finansnorge.no 
Trygg Trafikk hovedkontor@tryggtrafikk.no 
Norges Parkeringsforening (Norpark) post@norpark.no 
Norges Taxiforbund post@nortaxi.no 
Opplysningsrådet for veitrafikken firmapost@ofv.no
Yrkestransportforbundet post@ytf.no 
NHO firmapost@nho.no 
LO lo@lo.no 
KS ks@ks.no 
Norsk kommunalteknisk forening rune.aale-hansen@kommunalteknikk.no
Ruter Pia-Suzann.Skulevold@ruter.no
Kolombus odd.aksland@kolumbus.no
Vy haakon.gloersen@vy.no
AtB janne.sollie@atb.no
Brakar terje.sundfjord@brakar.no
NLF post@lastebil.no
Norsk elbilforening medlem@elbil.no
Agder fylkeskommune postmottak@agderfk.no  
Innlandet fylkeskommune post@innlandetfylke.no  
Møre- og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no  
Nordland fylkeskommune post@nfk.no  
Rogaland fylkeskommune firmapost@rogfk.no   
Troms og Finnmark fylkeskommune postmottak@tffk.no  
Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  
Vestfold- og Telemark fylkeskommune post@vtfk.no  
Vestland fylkeskommune post@vlfk.no  
Viken fylkeskommune post@viken.no 
Oslo Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no
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Fra: Anette Hauge <Anette.Hauge@vegvesen.no>
Sendt: 14.02.2022 15:05:55
Til: postmottak@halden.kommune.no, post@moss.kommune.no, postmottak@sarpsborg.com, 
postmottak@fredrikstad.kommune.no, kommunepost@drammen.kommune.no, 
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post@rade.kommune.no, postmottak@valer-of.kommune.no, post@vestby.kommune.no, 
postmottak@nordrefollo.kommune.no, post@as.kommune.no, postmottak@frogn.kommune.no, 
post@nesodden.kommune.no, post@baerum.kommune.no, post@asker.kommune.no, 
postmottak@ahk.no, postmottak@ralingen.kommune.no, postmottak@enebakk.kommune.no, 
postmottak@lorenskog.kommune.no, postmottak@lillestrom.kommune.no, 
postmottak@nittedal.kommune.no, postmottak@gjerdrum.kommune.no, 
postmottak@ullensaker.kommune.no, postmottak@nes-ak.kommune.no, 
postmottak@eidsvoll.kommune.no, postmottak@nannestad.kommune.no, 
postmottak@hurdal.kommune.no, postmottak@hole.kommune.no, 
postmottak@flaa.kommune.no, postmottak@nesbyen.kommune.no, 
postmottak@gol.kommune.no, postmottak@hemsedal.kommune.no, 
postmottak@aal.kommune.no, postmottak@hol.kommune.no, post@sigdal.kommune.no, 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no, post@modum.kommune.no, post@ovre-
eiker.kommune.no, postmottak@lier.kommune.no, post@flesberg.kommune.no, 
postmottak@rollag.kommune.no, post@nore-og-uvdal.kommune.no, 
postmottak@jevnaker.kommune.no, post@lunner.kommune.no, 
postmottak@kongsvinger.kommune.no, postmottak@hamar.kommune.no, 
postmottak@lillehammer.kommune.no, postmottak@gjovik.kommune.no, 
postmottak@ringsaker.kommune.no, post@loten.kommune.no, post@stange.kommune.no, 
postmottak@nord-odal.kommune.no, postmottak@sor-odal.kommune.no, 
postmottak@eidskog.kommune.no, post@grue.kommune.no, post@asnes.kommune.no, 
postmottak@vaaler-he.kommune.no, postmottak@elverum.kommune.no, 
postmottak@trysil.kommune.no, postmottak@amot.kommune.no, postmottak@stor-
elvdal.kommune.no, postmottak@rendalen.kommune.no, postmottak@engerdal.kommune.no, 
postmottak@tolga.kommune.no, postmottak@tynset.kommune.no, 
postmottak@alvdal.kommune.no, postmottak@folldal.kommune.no, 
postmottak@os.kommune.no, postmottak@dovre.kommune.no, postmottak@lesja.kommune.no, 
post@skjaak.kommune.no, post@lom.kommune.no, postmottak@vaga.kommune.no, 
post@nord-fron.kommune.no, postmottak@sel.kommune.no, postmottak@sor-
fron.kommune.no, post@ringebu.kommune.no, postmottak@oyer.kommune.no, 
postmottak@gausdal.kommune.no, postmottak@ostre-toten.kommune.no, post@vestre-
toten.kommune.no, postmottak@gran.kommune.no, epost@sondre-land.kommune.no, 
postmottak@nordre-land.kommune.no, postmottak@sor-aurdal.kommune.no, 
postmottak@etnedal.kommune.no, nak@nord-aurdal.kommune.no, post@vestre-
slidre.kommune.no, post@oystre.slidre.kommune.no, post@vang.kommune.no, 
postmottak@horten.kommune.no, postmottak@holmestrand.kommune.no, 
postmottak@tonsberg.kommune.no, post@sandefjord.kommune.no, 
postmottak@larvik.kommune.no, Porsgrunnkommune <postmottak@porsgrunn.kommune.no>, 
Skienkommune <skien.postmottak@skien.kommune.no>, Notoddenkommune 



<postmottak@notodden.kommune.no>, postmottak@faerder.kommune.no, 
post@siljan.kommune.no, Bamblekommune <postmottak@bamble.kommune.no>, 
post@kragero.kommune.no, postmottak@drangedal.kommune.no, Nomekommune 
<postmottak@nome.kommune.no>, post@mt.kommune.no, postmottak@tinn.kommune.no, 
postmottak@hjartdal.kommune.no, post@seljord.kommune.no, Kviteseidkommune 
<post@kviteseid.kommune.no>, postmottak@nissedal.kommune.no, 
postmottak@fyresdal.kommune.no, Tokkekommune <postmottak@tokke.kommune.no>, 
postmottak@vinje.kommune.no, post@risor.kommune.no, postmottak@grimstad.kommune.no, 
postmottak@arendal.kommune.no, post@kristiansand.kommune.no, 
post@lindesnes.kommune.no, post@farsund.kommune.no, post@flekkefjord.kommune.no, 
post@gjerstad.kommune.no, post@vegarshei.kommune.no, post@tvedestrand.kommune.no, 
post@froland.kommune.no, postmottak@lillesand.kommune.no, 
postmottak@birkenes.kommune.no, post@amli.kommune.no, post@iveland.kommune.no, 
post@e-h.kommune.no, post@bygland.kommune.no, post@valle.kommune.no, 
postmottak@bykle.kommune.no, post@vennesla.kommune.no, post@aseral.kommune.no, 
post@lyngdal.kommune.no, post@haegebostad.kommune.no, post@kvinesdal.kommune.no, 
post@sirdal.kommune.no, post@eigersund.kommune.no, postmottak@stavanger.kommune.no, 
postmottak@haugesund.kommune.no, postmottak@sandnes.kommune.no, 
postmottak@sokndal.kommune.no, postmottak@lund.kommune.no, 
postmottak@bjerkreim.kommune.no, post@ha.kommune.no, postmottak@klepp.kommune.no, 
post@time.kommune.no, post@gjesdal.kommune.no, epost@sola.kommune.no, 
post@randaberg.kommune.no, postmottak@strand.kommune.no, 
postmottak@hjelmeland.kommune.no, postmottak@suldal.kommune.no, 
post@sauda.kommune.no, post@kvitsoy.kommune.no, post@bokn.kommune.no, 
post@tysver.kommune.no, post@karmoy.kommune.no, post@utsira.kommune.no, 
postmottak@vindafjord.kommune.no, Bergen kommune <postmottak@bergen.kommune.no>, 
post@kinn.kommune.no, post@etne.kommune.no, Sveio kommune 
<postmottak@sveio.kommune.no>, Bømlo kommune <Postmottak@bomlo.kommune.no>, Stord 
kommune <post@stord.kommune.no>, Fitjar kommune <fitjar@fitjar.kommune.no>, Tysnes 
kommune <post@tysnes.kommune.no>, Kvinnherad kommune 
<Post@kvinnherad.kommune.no>, postmottak@ullensvang.kommune.no, Eidfjord kommune 
<Postmottak@eidfjord.kommune.no>, Ulvik kommune <postmottak@ulvik.kommune.no>, 
postmottak@voss.herad.no, Kvam kommune <postmottak@kvam.kommune.no>, 
postmottak@samnanger.kommune.no, post@bjornafjorden.kommune.no, Austevoll kommune 
<postmottak@austevoll.kommune.no>, Øygarden kommune 
<postmottak@oygarden.kommune.no>, Askøy kommune <postmottak@askoy.kommune.no>, 
Vaksdal kommune <post@vaksdal.kommune.no>, Modalen kommune 
<Postmottak@modalen.kommune.no>, Osterøy kommune <Post@osteroy.kommune.no>, 
post@alver.kommune.no, Austrheim kommune <post@austrheim.kommune.no>, Fedje 
kommune <Postmottak@fedje.kommune.no>, Masfjorden kommune 
<Post@masfjorden.kommune.no>, postmottak@gulen.kommune.no, post@solund.kommune.no, 
postmottak@hyllestad.kommune.no, postmottak@hoyanger.kommune.no, 
postmottak@vik.kommune.no, postmottak@sogndal.kommune.no, post@aurland.kommune.no, 
post@laerdal.kommune.no, postmottak@ardal.kommune.no, postmottak@luster.kommune.no, 
postmottak@askvoll.kommune.no, post@fjaler.kommune.no, 
postmottak@sunnfjord.kommune.no, post@bremanger.kommune.no, post@stad.kommune.no, 
post@gloppen.kommune.no, postmottak@stryn.kommune.no, postmottak@molde.kommune.no, 



postmottak@alesund.kommune.no, postmottak@vanylven.kommune.no, postmottak@sande-
mr.kommune.no, postmottak@heroy.kommune.no, postmottak@ulstein.kommune.no, 
postmottak@hareid.kommune.no, postmottak@orsta.kommune.no, post@stranda.kommune.no, 
postmottak@sykkylven.kommune.no, post@sula.kommune.no, post@giske.kommune.no, 
postmottak@vestnes.kommune.no, post@rauma.kommune.no, post@aukra.kommune.no, 
post@averoy.kommune.no, post@gjemnes.kommune.no, postmottak@tingvoll.kommune.no, 
post@sunndal.kommune.no, post@surnadal.kommune.no, postmottak@smola.kommune.no, 
postmottak@aure.kommune.no, postmottak@volda.kommune.no, 
postmottak@hustadvika.kommune.no, tk.postmottak@trondheim.kommune.no, 
postmottak@steinkjer.kommune.no, postmottak@namsos.kommune.no, 
postmottak@froya.kommune.no, Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, 
post@oppdal.kommune.no, postmottak@rennebu.kommune.no, postmottak@roros.kommune.no, 
epost@holtalen.kommune.no, postmottak@mgk.no, postmottak@melhus.kommune.no, 
postmottak@skaun.kommune.no, postmottak@malvik.kommune.no, 
postmottak@selbu.kommune.no, postmottak@tydal.kommune.no, 
postmottak@meraker.kommune.no, postmottak@stjordal.kommune.no, 
postmottak@frosta.kommune.no, postmottak@levanger.kommune.no, 
postmottak@verdal.kommune.no, postmottak@snasa.kommune.no, 
postmottak@lierne.kommune.no, postmottak@royrvik.kommune.no, 
postmottak@namsskogan.kommune.no, postmottak@grong.kommune.no, 
postmottak@hoylandet.kommune.no, postmottak@overhalla.kommune.no, 
postmottak@flatanger.kommune.no, post@leka.kommune.no, 
postmottak@inderoy.kommune.no, Postmottak Indre Fosen kommune 
<Postmottak@indrefosen.kommune.no>, post@heim.kommune.no, 
postmottak@hitra.kommune.no, Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, 
Postmottak Åfjord kommune <postmottak@afjord.kommune.no>, 
postmottak@orkdal.kommune.no, post@naroysund.kommune.no, post@rindal.kommune.no, 
postmottak@bodo.kommune.no, postmottak@narvik.kommune.no, 
postmottak@bindal.kommune.no, post@somna.kommune.no, 
postmottak@bronnoy.kommune.no, postkasse@vega.kommune.no, 
post@vevelstad.kommune.no, post@heroy-no.kommune.no, post@alstahaug.kommune.no, 
post@leirfjord.kommune.no, post@vefsn.kommune.no, post@grane.kommune.no, 
post@hattfjelldal.kommune.no, post@donna.kommune.no, postmottak@nesna.kommune.no, 
postmottak@hemnes.kommune.no, postmottak@rana.kommune.no, 
postmottak@luroy.kommune.no, post@trana.kommune.no, postmottak@rodoy.kommune.no, 
postmottak@meloy.kommune.no, postmottak@gildeskal.kommune.no, 
post@beiarn.kommune.no, postmottak@saltdal.kommune.no, postmottak@fauske.kommune.no, 
post@sorfold.kommune.no, postmottak@steigen.kommune.no, 
postmottak@lodingen.kommune.no, postmottak@evenes.kommune.no, 
postkasse@rost.kommune.no, postmottak@varoy.kommune.no, 
postmottak@flakstad.kommune.no, postmottak@vestvagoy.kommune.no, 
postmottak@vagan.kommune.no, postmottak@hadsel.kommune.no, post@boe.kommune.no, 
post@oksnes.kommune.no, postmottak@sortland.kommune.no, 
postmottak@andoy.kommune.no, postmottak@moskenes.kommune.no, 
postmottak@hamaroy.kommune.no, postmottak@tromso.kommune.no, 
postmottak@harstad.kommune.no, postmottak@alta.kommune.no, 
postmottak@vardo.kommune.no, postmottak@vadso.kommune.no, 
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post@tjeldsund.kommune.no, postmottak@ibestad.kommune.no, 
postmottak@gratangen.kommune.no, post@lavangen.kommune.no, 
postmottak@bardu.kommune.no, postmottak@salangen.kommune.no, 
postmottak@malselv.kommune.no, postmottak@sorreisa.kommune.no, 
postmottak@dyroy.kommune.no, post@senja.kommune.no, postmottak@balsfjord.kommune.no, 
postmottak@karlsoy.kommune.no, post@lyngen.kommune.no, post@storfjord.kommune.no, 
post@kafjord.kommune.no, post@skjervoy.kommune.no, postmottak@nordreisa.kommune.no, 
post@kvanangen.kommune.no, e-post@kautokeino.kommune.no, 
postmottak@loppa.kommune.no, post@hasvik.kommune.no, postmottak@masoy.kommune.no, 
postmottak@nordkapp.kommune.no, postmottak@porsanger.kommune.no, 
postmottak@karasjok.kommune.no, postmottak@lebesby.kommune.no, 
postmottak@gamvik.kommune.no, postmottak@berlevag.kommune.no, 
postmottak@tana.kommune.no, postmottak@nesseby.kommune.no, 
postmottak@batsfjord.kommune.no, postmottak@sor-varanger.kommune.no
Emne: Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Vennligst se vedlagte dokumenter for høring med forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy. 
Dokumentene er snarlig tilgjengelige på våre nettsider Offentlige høringer | Statens vegvesen.
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Osen kommune   
Vår ref. 22/122 - 4 
Saksbehandler Ronald Bratberg 
Dato 16.02.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
019/22 Formannskap 10.03.2022 
 
 
Gnr 20, bnr 10, fnr 1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av nettstasjon og kabelanlegg ved Ørin. Tiltakshaver - Tensio TS AS. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan 
for Osen sentrum (byggegrensen i arealkart til reguleringsplanen med ID 1633-2000-1), dispensasjon 
fra veglovens § 30 jf. § 29, for oppføring av nettstasjon ved gnr. 20, bnr. 10, fnr. 1 med en avstand til 
midt i kommunal vei på 7,5 m. Det gis og dispensasjon for tilhørende kabelanlegg ved gnr. 20, bnr. 
10, fnr. 1 samt gnr. 20, bnr. 8, 75 og 86. 
  
Dette under følgende forutsetninger: 

• Tiltaket kan ikke fysisk startes opp før Trøndelag fylkeskommune har avklart at planlagte 
kabeltrase er fritt for kulturminner 

• At det ikke foreligger merknader fra Statsforvalteren i Trøndelag. 
  
Begrunnelse: 
Fordelene med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. § 8-12. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har mottatt søknad fra Tensio TS AS med dato 09.02.22, om dispensasjon fra pbl. § 
1-8 for tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, byggegrense i arealkart samt byggegrense til kommunal 
vei.  
 
Tensio TS AS planlegger, innenfor rammen av gjeldende områdekonsesjon, oppstart av tiltak for 
etablering av ny nettstasjon med tilhørende kabelanlegg ved Ørin i Osen kommune. Nettstasjonen 
etableres på eiendom med gnr/bnr/fnr 20/10/1. Nettstasjonen er en prefabrikkert nettstasjon av 
typen Møre Maxi på 8,2 kvm. Kabelanlegget består av høyspent og lavspentjordkabler. Tiltaket er 
nærmere beskrevet i vedlegg. 
  
Søknad om dispensasjon / Tensio TS AS sin beskrivelse av tiltaket:  
Søknad om dispensasjon 
Vi gjør oppmerksom på at tiltaket er plassert i strid med 100-metersbeltet langs sjøen, byggegrensen 
i arealplankartet til reguleringsplanen med ID 1633-2000-01 samt byggegrensen til kommunal veg da 
det er 7,5 meter fra ytterkant på nettstasjonen til midten av veien. Vi søker derfor om varig 



dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL) §1-8, fra byggegrensen i reguleringsplanen og fra 
byggegrensen i veglova § 30 jf. § 29. 
  
Iht. PBL §1-8 (1 og 2) skal det i 100-metersbeltet langs sjøen tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter PBL §1-6 enn 
fasadeendringer, dvs. oppføring eller riving, skal ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 
  
I bestemmelsene til reguleringsplanen for Osen sentrum er ikke formålet med avsatt byggegrense 
nevnt, men det er nærliggende å tro at byggegrensen, som følger den kommunale veien, skal ivareta 
vei- og trafikkmessige hensyn som sikt, drift og vedlikehold. 
  
Iht. veglova § 29 (1) skal byggegrensene langs offentlige veier ivareta krav som må stilles til 
vegsystemet og trafikken og til miljøet på eiendommer som grenser opp til vegen. Samtidig skal de 
medvirke til å ivareta miljøhensyn og andre samfunnshensyn. 
  
Nettstasjonen plasseres på bebygd areal som i reguleringsplanen er avsatt til campingplass. 
Etableringen av nettstasjonen vil derfor i liten grad komme i konflikt med hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv eller landskap da det allerede er flere eksisterende hytter med 
tilhørendeinfrastruktur i nærheten. Årsaken til etableringen er behov for oppgradering av 
eksisterende nettanlegg i området. Etableringen vil derfor bidra til en mer driftssikker og stabil 
strømforsyning til området, og vil videre være en mer langsiktig løsning som også tilrettelegger for at 
campingområdet kan utvikles og bli enda mer attraktivt for friluftsliv og turisme. Nettstasjonen er 
plassert på en flat strekning 35 meter fra campingplassens avkjøring og ligger plassert 5 meter fra 
veikant. Vi vurderer derfor at plasseringen hensyntar siktforhold, drift, vedlikehold og brøyting av 
veien. 
  
Etablering av nettstasjonen er i strid med PBL §1-8, byggegrensen i arealplankartet til 
reguleringsplanen og byggegrensen til offentlig vei iht. veglova § 30 jf. § 29. Spørsmålet videre er om 
hensynene bak bestemmelsene settes vesentlig til side. Vi mener at man ved denne vurderingen må 
vektlegge at tiltaket bidrar til å forbedre og sikre langsiktig campingdrift på eiendommen samt 
utbedre og oppgradere strømnettet i området. Samtidig ønsker vi å presisere at nettstasjonen er 
beskjeden av størrelse, med sine 8,2 kvm. Vi mener derfor at hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra i PBL §1-8, reguleringsplanen og veglova ikke settes vesentlig til side ved å 
innvilge dispensasjon. Ulempen med å tillate dispensasjon, er at arealet beslaglegges og bygges ned. 
Vi kommer likevel etter vår vurdering til at fordelene med å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
  
Vi vurderer at det i dette tilfellet ikke er nødvendig med nabovarsel da tiltaket ikke berører interesser 
til naboer eller gjenboere iht. PBL §21-3 (2). 
  
Tensio TS AS sin beskrivelse av tiltak ved forelegging av planer iht. områdekonsesjon  
Denne foreleggingen gjelder etablering av elanlegg innenfor rammen av Tensio TS områdekonsesjon. 
Iht. vilkår i konsesjonen skal planene for nyanlegg forelegges kommunen, statsforvalteren, 
grunneiere, rettighetshavere og andre berørte parter. Foreleggingen gjelder tiltaket som beskrevet 
under. 
  
Informasjon om tiltaket: 
Tiltaket omfatter etablering av ny nettstasjon med tilhørende kabelanlegg ved Ørin i Osen kommune. 
Nettstasjonen etableres på eiendom med gnr/bnr/fnr 20/10/1. Nettstasjonen er en prefabrikkert 
nettstasjon av typen Møre Maxi på 8,2 kvm. Kabelanlegget består av høyspent og lavspent 
jordkabler. Se vedlegg for kart som viser plassering av anlegg og målskisse av nettstasjon. 
  
Systemmessig begrunnelse: 



Årsaken til etableringa av nettstasjonen er en nødvendig utbedring av strømnettet i området. 
Etableringen av nettstasjon og tilhørende høyspent og lavspent kabelanlegg vil føre til et mer sikkert 
og stabilt strømnett og det vil være en langsiktig løsning som tilrettelegger for at campingen utvikles 
og blir enda mer attraktiv for friluftsliv og turisme. 
  
Forhold til eksisterende arealplaner: 
Tiltaket er plassert i området for reguleringsplanen «Sentrumsplan» med ID 1633-2000-01. I 
reguleringsplanen er arealformålet nettstasjonen søkes plassert campingplass. Vi anser at 
nettstasjonen er en naturlig del av arealformålet. 
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven (PBL) §1-8 da nettstasjonen er plassert innenfor 100- 
metersbeltet langs sjøen. I tillegg er nettstasjonen plassert utenfor byggegrensen i reguleringsplanen 
og plasseringen er i strid med byggegrensen i veglova § 30 jf. § 29 da det er 7,5 meter fra ytterkant 
på nettstasjonen til midten av den kommunale veien Forøyveien. 
Det søkes varig dispensasjon fra PBL §1-8, byggegrensen i reguleringsplanen samt byggegrensen i 
veglova § 30 jf. § 29 i eget brev til Osen kommune. 
  
Kort beskrivelse av konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk: 
Plassering av nettstasjonen er godkjent av grunneier og fester, og hensyntar å ikke komme i konflikt 
med aktivitet på og utnyttelse av tomta. 
  
Kort beskrivelse av konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk: 
Plassering av nettstasjonen er godkjent av grunneier og fester, og hensyntar å ikke komme i konflikt 
med aktivitet på og utnyttelse av tomta. 
  
Uttalelser fra andre myndigheter: 
Forelegging av tiltaket er sendt til Osen kommune og Statsforvalteren i Trøndelag. 
  
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8, byggegrensen i reguleringsplanen og 
veglova § 30 jf. § 29 er sendt til Osen kommune for behandling. 
  
Melding om tiltaket for kulturminnefaglig vurdering er sendt til Sametinget og Trøndelag 
Fylkeskommune. Vi har mottatt uttalelser fra Sametinget og Trøndelag fylkeskommune. Sametinget 
har ingen kulturminnefaglige merknader knyttet til etableringen. 
  
Trøndelag fylkeskommune krever at deler av høyspent kabeltrasé undersøkes og eventuelt justeres 
før etablering. Krav om undersøkelser berører ikke nettstasjonen og området rundt, og nettstasjonen 
kan derfor plasseres som den her omsøkes uten å komme i konflikt med eventuelle kulturminner. Vi 
har løpende dialog med fylkeskommunen for å avklare høyspent kabeltrasé. Legger ved uttalelser fra 
Sametinget og Trøndelag fylkeskommune. 
  
Avtale med grunneiere. Melding til naboer vedrørende tiltaket: 
Eiendom med gnr/bnr/fnr 20/10/1 eies av Osen kommune og festes av Osen Fjordcamping AS. 
Grunneier og fester har godkjent plasseringen, og har skrevet under avtale om stetsevarig rett til 
etablering, drift og vedlikehold av nettstasjon og kabelanlegg. 
  
Det er en hensynssone på 5 meter rundt nettstasjonen av brannsikkerhetsmessige hensyn. Denne 
hensynssonen vil berøre naboeiendom som i dette tilfellet er kommunal veigrunn langs Forøyveien. 
Vi vurderer at veiarealet ved nettstasjonen ikke egner seg til utbygging. Vi vurderer derfor at det ikke 
er nødvendig å innhente egen hensynssoneerklæring fra kommunen. 
  
Vi vurderer at det i dette tilfellet ikke er nødvendig med nabovarsel da tiltaket ikke berører interesser 
til naboer eller gjenboere iht. PBL §21-3 (2). 
  
Tidspunkt for planlagt oppstart: 



Planlagt oppstart når alle privatrettslige og offentligrettslige tillatelser er på plass. 
  
Planstatus: 
Reguleringsplan for Osen sentrum 
  
Planformål: 
Campingformål, idrettsanlegg og offentlig bebyggelse 
  
Atkomst: 
Ingen endring i adkomst 
  
Nabovarsel: 
Nødvendige avklaringer med naboer er gjennomført, og det foreligger ingen merknader til planlagte 
kabeltrase eller plassering av nettstasjon. 
  
Høringer: 
Tensio AS har selv sendt saken på høring hos Trøndelag fylkeskommune, 
Sametinget og Statsforvalteren i Trøndelag. Per nå foreligger det uttalelser fra Trøndelag 
fylkeskommune og Sametinget. 
  
Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune: 
Vi viser til Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Osen sentrum av 02.03.2000 
under hovedpunkt 5: Spesialområder. (se vedlagte uttalelse fra fylkeskommunen) 
Vi viser til vedlagte kartutsnitt (Kart 1) som viser området som er lagt til hensynssone (innenfor lilla 
stiplet linje). 
  
På bakgrunn av denne hensynssonen og vår faglige vurdering om et potensiale for å treffe på 
automatisk fredete kulturminner i undergrunnen i angitte trase, vil Trøndelag fylkeskommune, eldre 
tids kulturminneforvaltning, kreve å gjennomføre en arkeologisk registrering på dyrket mark i den 
aktuelle traseen som angitt i kart 2. Undersøkelsen gjøres med gravemaskin som fjerner matjordlaget 
og avdekker eventuelle spor i undergrunnen. Kostnader til slike arkeologiske registreringer skal 
dekkes av tiltakshaver etter Kulturminnelovens §10. 
  
Eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner vil kunne påvirke det endelige trasevalget. Kan 
ikke traseen legges om for å unngå konflikt med påviste automatisk fredete kulturminner må det 
søkes dispensasjon fra fredningen. Det er Trøndelag fylkeskommune som er 
dispensasjonsmyndighet. NTNU Vitenskapsmuseet står for utgravinger og vil utarbeide eget budsjett. 
  
Vi ber om å få oversendt endelig trasevalg som SOSI-fil for kulturminnefaglig vurdering. Når vi har 
mottatt endelig trasevalg vil Trøndelag fylkeskommune utarbeide budsjett for den aktuelle 
registreringen. Vi ber om at tiltakshaver opplyser om de kan stille med egnet gravemaskin med slett 
pusseskuffe og erfaren sjåfør selv. Dette vil påvirke budsjettet. 
  
Tiltaket kan ikke fysisk startes opp eller godkjennes før Trøndelag fylkeskommune har avgitt endelig 
kulturminnefaglig uttalelse. 
  
Uttalelse fra Sametinget: 
Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter vi 
dialog med reindriftsforvaltninga og gjeldende reinbeitedistrikt. 
  
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi ser det som usannsynlig at det 
finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner på stedet. 
  



Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må arbeidet umiddelbart stanse og en 
må gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Dette kravet må stilles til alle som deltar i arbeidet. 
Se: Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
  
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, 
jf. kml. §§ 3 og 6. 
  
Uttalelse fra Statsforvalteren: 
Saken ble sendt til Statsforvalteren av Tensio TS AS samtidig med søknad til Osen kommune, dvs. 
09.02.22. Det vil trolig ikke foreligge uttalelse før saksdokumentene sendes ut. 
  
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Planlagte kabeltrase går gjennom et område som kan inneholde automatisk fredete kulturminner. 
Dette vil jf. uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune bli ivaretatt ved et det gjennomføres 
feltundersøkelser i området. Nettstasjonen er en standard type som er brukt i de senere årene, og 
har en utforming og visuelle kvaliteter som tilfredsstiller pbl. § 29-2. 
Etter pbl. § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon «dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
  
Fordeler: 
Ved planlegging av trase for strømkabel er det gjennomført møter med grunneiere for å finne en 
best mulig løsning. Planlagte tiltak er med å oppgradere eksisterende nett i området, og er sålede et 
samfunnsnyttig tiltak da dette forbedrer og sikrer muligheter for langsiktig drift ved campingen. 
Omsøkte nettstasjon med sine beskjedne størrelse på 8,2 m2 vurderes ikke å være til hinder med 
dens plassering. Avstand fra nettstasjon til veikant på 5 m synes ikke å ta noe sikt for den beskjedne 
trafikken som skjer forbi området på noen måte.  
  
Ulemper: 
At området hvor nettstasjon ønskes plassert er avsatt til campingformål, men på samme område står 
det 2 mindre bygg fra før av. Ut over dette kan en ikke se at det er større ulemper med planlagte 
tiltak. 
  
Konklusjon: 
Med bakgrunn i vurderinger ovenfor har en kommet fram til at fordelene er klart større enn 
ulempene.  
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette 
tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som 
må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). 
Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket 
ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12. 
  
Vurdering etter kulturminneloven (kml.) 



Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
  
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. 
  
Vurdering av folkehelseperspektiv: 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
  
Vurdering av klimaperspektiv: 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
  
Sammendrag: 
Tensio TS AS søker om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, byggegrense i 
arealkart samt byggegrense til kommunal vei, datert 09.02.22. Tensio TS AS planlegger, innenfor 
rammen av gjeldende områdekonsesjon, oppstart av tiltak vedrørende etablering av ny nettstasjon 
med tilhørende kabelanlegg ved Ørin i Osen kommune. Nettstasjonen etableres på eiendom med 
gnr/bnr/fnr 20/10/1. Det er mottatt uttalelser fra Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. 
Uttalelse fra Statsforvalteren vil trolig ikke foreligge før saksdokumentene sendes ut. 
  
Roar Leirset 
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Fastsetting av grenser mellom elv/bekk og sjø 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet vedtar at Statsforvalteren i Trøndelag kan fastsette grenser 
mellom elv og sjø i fem av våre laks- og sjøørretførende vassdrag. Osen kommune sender over riktige 
koordinater for grensen mellom elv og sjø i Steinsdalselva. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Statsforvalteren i Trøndelag har bedt Osen Kommune om en avklaring på om de vil fastsette egne 
grenser mellom elv og sjø eller om statsforvalteren skal gjøre det. Brevet er vedlagt. 
  
Sitat i brevet fra statsforvalteren: I Trøndelag er det to forskrifter for munningsfredningssonene, en 
for Nord-Trøndelag og en for Sør-Trøndelag. Disse munningsfredningssonene skal beskytte laks og 
sjøørret i et svært viktig leveområde for artene. Sammenslåing av fylkene og nye retningslinjer fra 
Miljødirektoratet gjør det nødvendig å lage en ny forskrift for Trøndelag. Statsforvalteren er nå i 
sluttfasen med å lage høringsutkastet til denne forskriften. Munningsfredningssonene er avgrenset av 
en ytre grense mot fjorden og en indre grense mot elv, grense elv-sjø. 
  
Fra tidligere har Steinsdalselva hatt en utvidet fredningsone som har gått under Straumholbrua. Det 
har likevel vært lov med vanlig fritidsfiske fra land og båt. Fiske etter sild, brisling og makrell med 
nøter på minst 150 m lengde og 15 m dybde, og fiske etter saltvannsfisk med snurrevad og 
reketrål, har også vært tillatt. For vanlige fritidsfiskere med stang har altså denne fredningsonen 
ingen betydning. Etter at forskrift for fiske etter anadrome arter ble vedtatt i fjor er det uansett ikke 
lov å fiske sjøørret og laks i sjøen fra 1. mars til 31. mai. 
  
Med ny forskrift om munningsfredning vil flere vassdrag få egen grense mellom elv og sjø med 
tilhørende 100-meterssone. I Osen gjelder dette flere laks-/sjøørret-vassdrag: Sætranselva, 
Nordelva/Grovla i Osen, Høvikbekken/Høvikvatnet og Hopsbekken/Hopavatnet. I denne 100-
meterssonen er det ikke lov å fiske, uansett redskap, med mindre vassdraget er åpnet for fiske i 
sesong. Ingen av disse mindre vassdragene er åpnet for fiske, så her vil et fiskeforbud gjelde hele 
året. 
  
Saken er sendt på høring til Osen Elveeierlag, Osen Fiskarlag, Havbruksutvalget, Osen JFF og 
vannområdekoordinator for Nordre Fosen Vannområde. Det er ingen av disse som har kommet med 
noen uttalelse. 



  
Forslag til grenser: 
Grønn striplet linje viser forslaget fra statsforvalteren. Den grå viser buffersonen på 100 meter. 
  
Sætranselva 

 
Grensen går ved utløpet, og er uproblematisk. 
  
  
Steinsdalselva 



 
Grensen går mellom skilt med hvitt kors på nordsiden og hvitt kors malt på berget på sørsiden. Osen 
elveeierlag har også tidligere forholdt seg til disse grensene. Koordinatene statsforvalteren har 
stemmer ikke, og statsforvalteren har bekreftet på E-post at dette er en feil som skal rettes opp. 
  
  
Nordelva/Grovla 



 
Grensen går ved utløpet av bekken. Det er veldig langgrunt utenfor, men om fredningssonen skulle 
gått ved marbakken ville fredningssonen blitt for stor.  
  
  
Høvikvassdraget 



 
Det ser ut som denne grensen går veldig langt ut, men i realiteten er det så grunt innenfor denne 
linja at grensen må være langt ute for å ha effekt. 
  
  
Hopavassdraget 

 



Her går grensen tett på utløpet sammenlignet med Høvika, men her er det også mye dypere utenfor 
utløpet. Grensen er OK. 
  
Sammendrag:  
  
Fastsetting av grenser mellom elv og sjø vil bidra til å beskytte anadrom laksefisk, og forslagene fra 
statsforvalteren er gode. Grensene er ikke til hinder for fritidsfiske eller yrkesfiske. Osen kommune 
kan med fordel overlate arbeidet med grensesetting til statsforvalteren. Dette av hensyn til 
ressursbruk og likebehandling på tvers av kommuner.  
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Brev til kommuner omkring fastsetting av grense mellom elv og sjø 

Sammendrag 
 
I Trøndelag er det to forskrifter for munningsfredningssonene, en for Nord-Trøndelag og en for Sør-
Trøndelag. Disse munningsfredningssonene skal beskytte laks og sjøørret i et svært viktig leveområde for 
artene. Sammenslåing av fylkene og nye retningslinjer fra Miljødirektoratet gjør det nødvendig å lage en 
ny forskrift for Trøndelag. Statsforvalteren er nå i sluttfasen med å lage høringsutkastet til denne 
forskriften. Munningsfredningssonene er avgrenset av en ytre grense mot fjorden og en indre grense 
mot elv, grense elv-sjø.  
 
Den ytre grensen til munningsfredningsområdene fastsettes av Statsforvalteren og denne vil vi be om 
innspill til når vi sender ut høringsutkast til ny forskrift. Grense mellom elv og sjø kunne fram til nylig kun 
settes av kommunene, men i brev av 12.mai 2021 fra Klima og Miljødepartementet fikk også 
Statsforvalterne mulighet til å sette grense mellom elv og sjø. Dette brevet ligger vedlagt.  
 
Det er derfor nødvendig med en avklaring på om kommunene ønsker å sette grense mellom elv og sjø 
selv i sine vassdrag, eller om dere ønsker at vi skal fastsette denne. Vi kommer til å høre på grensene 
mellom elv og sjø, samtidig som vi hører på den ytre grensen på munningsfredningssonene. Unntatt 
høringen blir eventuelt de som kommunene vil fastsette selv. Vi har allerede laget et kart som viser hvor 
vi eventuelt vil foreslå at grensen mellom elv og sjø går. Disse grensene finner dere i kartlaget som ligger 
her. Velg kommune øverst i høyre hjørne. Stiplete linjer er foreslåtte grenser, mens heltrukne linjer er 
grenser som allerede er vedtatt. Rundt grensen er det satt en markering på hvor 100-meterssonen går. 
Dersom dere finner feil i kartgrunnlaget, ber vi om at dere gir oss raskt beskjed. 
 
Vi må ha tilbakemelding på om dere velger å sette grense mellom elv og sjø selv, eller om dere ønsker 
at vi skal gjøre det innen fredag 18.mars. Dersom dere selv ønsker å fastsette grensen mellom elv og 
sjø krever vi at denne er satt innen 1. mai 2022.  
 
 
Bakgrunn  
 
Det åpnes for å beskatte anadrome bestander både i sjø og i vassdrag hvor bestandene tåler det. I fjor 
var «Forskrift for fiske etter anadrome laksefisk i sjø» og «Forskrift for fiske etter anadrome laksefisk i 

https://kart.gislink.no/portal/apps/opsdashboard/index.html#/3ba1309b2f1f45789b606d9de9f816e0
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vassdrag» gjennom en revidering, og de nye forskriftene kom 15.mars. I tillegg til de ulike reglene i elv og 
sjø er det spesielle regler i munningsfredningssonene, for å beskytte de anadrome bestandene av 
laksefisk.   
 
Alle anadrome vassdrag som er oppført i vedlegg 1 eller vedlegg 2 i forskrift om fiske etter anadrome 
laksefisk i vassdrag har en 100-meterssone (munningssone), som gjelder fra grensen mellom elv og sjø 
og ut mot sjøen. Statsforvalteren har myndighet til å utvide denne munningssonen for ytterligere 
beskyttelse av de anadrome bestandene gjennom å fastsette en regional forskrift. I Trøndelag har vi i 
dag to ulike forskrifter som regulerer fisket i de utvidete munningssonene, “Forskrift om fredete soner 
ved utløp av lakse- og sjøaurevassdrag, Nord-Trøndelag” og “Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen 
utenfor vassdrag som har oppgang av anadrom laksefisk, Sør-Trøndelag”. I 2022 vil vi utarbeide en felles 
regional forskrift for Trøndelag, hvor alle utvidete munningssoner utenfor anadrome vassdrag inngår. 
For noen vassdrag som i dag ikke har utvidet munningsfredningssone, foreslår vi å få fastsatt dette.   
Forskriften om munningsfredningssoner vil i løpet av våren 2022 komme på høring. Ettersom denne 
forskriften gjelder området mellom grense elv og sjø og yttergrense for utvidet 
munningsfredningssone vil vi at grense elv-sjø vedtas.   
  
 
Hvorfor fastsette grense elv og sjø?  
 
For å beskytte anadrom laksefisk er det viktig at områder som er spesielt viktige, eller hvor de er ekstra 
sårbare, har strenge regler for utøvelsen av fiske. Munningsområdene er viktig for anadrom laksefisk. 
Sjøauren, som flere steder i Trøndelag er i tilbakegang, er en aktiv bruker av disse områdene, både for 
næringssøk, oppvekstområde og for avlusing. Laksen er også i en sårbar fase når den i kortere eller 
lengre tid venter på at forholdene i elva skal være gunstig for oppgang og vandring opp i vassdraget.  
Både grense mellom elv og sjø og munningsfredningssonene vil bli merket av i et kart tilhørende den nye 
forskriften. For å få til et detaljert kart som kan være til nytte for både forvaltning og brukere er vi 
avhengig av at grense elv og sjø er tydelig avmerket på kartet.  
 
For å sikre god beskyttelse av anadrom laksefisk er det er viktig at fiskereglene er godt kjent og at det er 
tydelig for brukerne hvilke regler som gjelder på de ulike områdene. Ved at alle anadrome vassdrag har 
grense elv og sjø definert vil dette gi mer oversiktlige bruksforhold og enklere håndheving av fiskeregler. 
Dette igjen vil føre til bedre forvaltning og en enklere hverdag for brukerne av området. Slik vil en 
fastsetting og revidering av grense elv og sjø øke beskyttelsen av de anadrome bestandene.  
  
 
Hva må kommunen gjøre?  
 
En del vassdrag har en grense elv og sjø som er vedtatt av kommunen, fysisk merket og godt kjent lokalt, 
eller fastsatt tidligere gjennom lensmannsskjønn. Der disse ikke er digitalisert eller kommer frem av 
offentlige dokument må dette på plass.  
 
Ikke alle anadrome vassdrag har grense elv og sjø fastsatt, og vi vet at det er vassdrag i Trøndelag hvor 
det pågår revisjonsprosesser. Lakse- og innlandsfiskeloven regulerer hvem som kan kreve grensen 
fastsatt og hvem som kan vedta grense elv og sjø. Statsforvalteren m.fl. kan kreve grensen fastsatt etter 
§31, første ledd og myndigheten til å fastsette grense elv og sjø er gitt til kommunen gjennom §31 d og 
Statsforvalteren gjennom tidligere nevnte brev. På bakgrunn av dette vil vi ha en tilbakemelding på 
hvorvidt dere kommuner selv skal fastsetter grense mellom elv og sjø for alle anadrome vassdrag i 
Trøndelag. Der det pågår revisjonsprosesser ber vi om at disse ferdigstilles. Frist for å komme med 
tilbakemelding er fredag 18.mars. Dersom dere selv vil vedta grense mellom elv og sjø krever vi at dere 
gjør dette innen 1.mai 2022.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798
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Hvordan sette grense elv og sjø?   
Vannressursloven §2 forteller hva loven regner som vassdrag og grunnvann og Miljødirektoratet har 
utarbeidet en fin veileder til hvordan man fastsetter grense elv og sjø. Veilederen inneholder både hvilke 
momenter som skal vurderes for å finne riktig plassering for grensa samt prosedyre for saksbehandling. 
Vi gjør oppmerksom på at grense elv og sjø som kreves av oss er en offentligrettslig grense, og gjelder 
ikke for eventuelle privatrettslige forhold i dette området, se veileder.  
Vi ønsker å være høringspart dersom dere selv fastsetter grense mellom elv og sjø.   
Ved spørsmål kontakt Kari Tønset Guttvik eller Kjersti Hanssen  
Gjelder henvendelsen karttekniske spørsmål, ta kontakt med Kristian Julien.  
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Kjersti Hanssen 
seniorrådgiver 

Seksjon naturmangfold  Seksjon naturmangfold 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Delegering av myndighet etter lakse- og innlandsfiskloven § 31 første og 
annet ledd til statsforvalteren 

 

Vi viser til Miljødirektoratets hevendelse 16. mars 2021, om delegering av myndighet til å 

fastsette grense mellom elv og sjø. 

 

Bestemmelsen i lakse- og innlandsfiskloven § 31 første ledd, gir myndighet til å fastsette 

ulike grenser og betegnelser for vassdrag, blant annet grensen mellom elv og sjø jf. bokstav 

d. Vedtak etter første ledd kan gjøres etter krav fra fiskeberettiget, lokale fiskeorganer, 

statsforvalteren, politimesteren eller Miljødirektoratet. Bestemmelsens annet ledd gir 

myndighet til å fatte de samme vedtakene, uten at det foreligger krav om det. Myndighet etter 

bestemmelsen ligger i dag hos kommunene. 

 

I henvendelsen peker Miljødirektoratet på at det fortsatt er mange vassdrag som mangler 

vedtak på grensen mellom elv og sjø jf. lakse- og innlandsfiskloven § 31 første ledd bokstav 

d, og at det i flere tilfeller har vært utfordrende å få kommunene til å fastsette disse 

grensene. Dette har igjen ført til vanskeligheter med etterlevelse og håndheving av 

regelverket. Den nye forskriften om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen introduserer nye 

nasjonale bestemmelser om fisket i 100-metersonen utenfor vassdrag med anadrome 

laksefisk. Det skal også opprettes fylkesvise forskrifter om fisket ved utløpet av slike 

vassdrag. Miljødirektoratet peker på behovet for at grensene mellom elv og sjø fastsettes for 

alle vassdrag som fører anadrome laksefisk, og at dette gjøres av et organ med 

fagkompetanse og erfaring på feltet. 

 

Klima- og miljødepartementet anerkjenner behovet for å prioritere arbeidet med å fastsette 

grenser mellom elv og sjø, og at dette er et vesentlig ledd i gjennomføringen og etterlevelsen 
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Postboks 5672 Torgarden 
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av det nye regelverket. Det vil være hensiktsmessig at statsforvalteren kan bistå kommunene 

i arbeidet med å fastsette disse grensene, men også at statsforvalteren får myndighet til å 

fastsette grenser etter denne bestemmelsen. 

 

Klima- og miljødepartementet gir derfor også statsforvalteren myndighet til å fastsette grense 

mellom elv og sjø etter lakse- og innlandsfiskloven § 31 første ledd bokstav d, og myndighet 

til å fastsette grenser som nevnt § 31 første ledd bokstav d i medhold av annet ledd.  

 

Både kommunene og statsforvalteren har dermed myndighet til å fastsette grensen mellom 

elv og sjø etter denne bestemmelsen, og statsforvalteren skal primært bruke denne 

myndigheten i områder hvor slik grense ikke er fastsatt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lindis Nerbø (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Julie Gjørtz Howden 

seniorrådgiver 
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