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Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll 
kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll kommune legges 
ut til offentlig høring slik det framkommer av vedlegget.  
 
Høringsfristen settes til 6 uker.  
 
 

Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

Kommunen har mottatt noen henvendelser fra ulike aktører som ønsker å drive privat utleie av 
små elektriske kjøretøy (elsparkesykler) på offentlig grunn i Eidsvoll kommune. Høsten 2022 ble 
det også – visstnok på grunn av en misforståelse - utplassert et mindre antall elsparkesykler i 
Sundet og på Råholt som ble fjernet etter kort tid.  

 
Mobiliteten blant de som benytter elsparkesykler har blitt mer effektiv og man kommer seg 
raskere fra A-B uten andre transportformer og avhengigheter. Enkelheten og effektiviteten er 
hovedgrunnene til at elsparkesyklene ser ut til å øke i popularitet.  

 
Erfaringer fra andre kommuner viser at det kan være noen utfordringer knyttet til trafikksikkerhet 
og fremkommelighet, da elsparkesyklene parkeres på fortau og andre steder der folk ferdes.  
På bakgrunn av dette har administrasjonen blitt bedt om å utarbeide et forslag til forskrift for å 
regulere slik virksomhet. 

 
Stortinget vedtok Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i juni 2021, med 
ikraftsettelsesdato 18.06.2021. Formålet med loven var å legge til rette for at utleie av små, 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv 
forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø. 

 
Den nye loven åpner for at kommunen selv kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av 
små elektriske kjøretøy (herunder elsparkesykler).  Eventuell ny forskrift kan blant annet gi 
bestemmelser om:  



· Steder eller soner på offentlig grunn for utplassering eller parkering av små elektriske 
kjøretøy 

· Områder på offentlig grunn der det innføres bruksreguleringer slik som 
hastighetsbegrensninger ol. 

· Tidsperioder når utleie kan skje 
· At små elektriske kjøretøy skal oppfylle nærmere angitte standarder som krav til 

batteritid og miljømessige batterityper 
· At små elektriske kjøretøy er utrustet med teknologi som for eksempel geofencing 

(som muliggjør parkering forbudt-soner og hastighetsbegrensninger til angitte steder) 
mv. 

· Tilgjengeliggjøring av data, som for eksempel utlevering av anonyme opplysninger om 
bruken av små elektriske kjøretøy. 

 

I tillegg til punktene ovenfor kan ny forskrift gi bestemmelser om:  
· At utleie kun kan skje ved tillatelse fra kommunen 
· Tidsbegrensning på eventuell tillatelse 
· Saksbehandlingsregler for tillatelsesordningen. 
· Gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og 

tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll 
· Kommunene kan også fjerne og ta til forvaring de kjøretøy som er i strid med 

bestemmelsene.  

 
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn gir ikke kommunen en direkte 
hjemmel til å nekte aktører innen bransjen å etablere seg, så lenge vilkårene kommunen setter til 
å få innvilget tillatelse imøtekommes. Ved gjentatte eller grove overtredelser av kommunens 
forskrift eller vilkår stilt i tillatelsen, kan imidlertid kommunen trekke tilbake tillatelsen. Forskriften 
kan gi nærmere bestemmelser om dette.  

 
En kommunal forskrift vil gjelde i tillegg til de nye trafikkreglene for elsparkesykler som 
regjeringen vedtok i slutten av april 2021. Det er politiet som håndhever brudd på de alminnelige 
trafikkreglene. Trafikkregler og hvordan den enkelte tar seg frem på elsparkesykkelen kan ikke 
reguleres av kommunen. 

 
2. Vurdering 

Elsparkesykkel i Eidsvoll:  
I dag er det ingen aktører som driver privat utleie av elsparkesykler i kommunen, men det har som 
nevnt vært et par interessenter som har uttrykt interesse for dette. Det antas at interessen blant 
aktørene kan komme til å øke i årene som kommer, særlig i Råholt-området og rundt Sundet.  
 
Elsparkesykler generelt (privat eide og de som er til utleie) kan utgjøre trafikkfarlige situasjoner 
både når de er i bevegelse og når de står parkert. Elsparkesykler som er til utleie kan være en 
utfordring for gående når de plasseres på fortau eller i grøfter, dette gjelder særlig for innbyggere 
som for eksempel bruker rullestol, er svaksynte eller har med seg barnevogn. I Eidsvoll er 
utfordringene foreløpig små og langt mindre enn det som er vist f.eks. i en del byer (blant annet 
Oslo). Denne situasjonen kan imidlertid endres i takt med økende etterspørsel fra aktørene og 
brukere i kommunen.  
 
I tillegg til utfordringer knyttet til trafikksikkerhet kan sparkesyklene også være til ulempe for 
veidriften, ettersom elsparkesyklene ofte parkeres ved fortau og gang- og sykkelveier. Det kan 
føre til at de som kjører maskiner må stoppe for å flytte elsparkesyklene, noe som kan bety en 



økning i driftskostnader av veiene. I tillegg vil det kreves ressurser fra kommunen for å sikre god 
dialog med aktørene, behandle eventuelle klager fra innbyggere, ol. Kommunedirektøren vurderer 
at slike merkostnader bør dekkes av de aktørene som ønsker å drive utleie, og at det kan være 
fornuftig å sikre hjemmel til å dekke dette over gebyrer gjennom vedtak av en forskrift. 
En forskrift vil også gi kommunen mulighet til å stille krav overfor aktørene med hjemmel i lov. I 
tillegg vil eventuell forskrift bidra til god og effektiv forvaltning av ordningen ved at det stilles krav 
til blant annet tillatelser og gebyrer.   
 
Om den foreslåtte forskriften 
Ved utarbeidelse av forslag til forskrift er det sett til andre kommuner som Ullensaker, 
Lillehammer og Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog som i samarbeid har utarbeidet forslag til hver 
sin forskrift. 
 
Forskriften gir vilkår for hva som skal dokumenteres i forbindelse med en søknad om tillatelse til å 
drive med utleie av elsparkesykler i kommunen. Den angir også hvilke vilkår som skal oppfylles for 
å benytte tillatelsen, som gis for 1 år av gangen. Tillatelsesordningen vil sikre at kommunen hele 
tiden har kontroll på hvilke aktører som er etablert. Det vil også sikre kommunens mulighet til å 
stille krav og følge opp ved mislighold.  
 
Detaljert beskrivelse av vilkår for eventuell begrensning av antall elsparkesykler, parkering forbudt 
soner ol. vil følge av en årlig kunngjøring fra kommunen. Kommunedirektøren anser det som lite 
hensiktsmessig å stille konkrete krav og vilkår til disse forholdene i forskriften, da dette er faktorer 
som trolig vil revideres regelmessig avhengig av situasjon, antall aktører, utvikling av teknologi og 
lignende. 
 
Forskriften gir hjemmel til kommunen å vedta årlige gebyrsatser for å dekke våre kostnader i 
forbindelse med administrering av elsparkesykkelordningen, som selvkost. 
 
Konsekvenser for næringen 
Ved å utstede tillatelser vil kommunen kunne sikre at alle som ønsker å drive utleie av 
elsparkesykler i kommunen forholder seg til det regelverket som er gitt. Dersom en aktør skulle 
fravike reglene vil kommunen kunne trekke tillatelsen, og den aktuelle aktøren får dermed ikke 
lov å drive utleie på offentlig grunn i kommunen. Da er det viktig at vi har noen vurderingskriterier 
som gjør at kommunen gjør rettferdige beslutninger ved utstedelse av tillatelser.  
 
Dersom kommunen ilegger gebyr, vil dette kunne medføre økonomiske konsekvenser for 
aktørene. Det er da viktig at kommunen justerer gebyrene etter hva en kan forvente av aktørene. 
For høye gebyrer kan gjøre det mindre lønnsomt å etablere seg i kommunen. 
   
En av grunnene til at elsparkesykler er blitt så populære er at de sikrer god og effektiv 
fremkommelighet fra ett sted til ett annet. Ved å stramme inn reglene til parkering og bruk, kan 
tilbudets attraktivitet reduseres, og inntjeningspotensialet kan dermed også reduseres. Dette må 
likevel veies opp mot de samfunnsmessige fordelene knyttet til trafikksikkerhet. I tillegg ser vi at 
tilbudet fungerer godt i andre byer som har innført krav til parkering ol. 
 
Konsekvenser for innbyggerne 
Formålet med forskriften er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom for våre innbyggere, effektiv forvaltning, 
klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø. Dersom det innføres krav til parkeringssoner 
ol. vil dette kunne påvirke bruken av elsparkesykler, men de positive konsekvensene for 
samfunnet vil veie tyngst.  
 
 
 



Administrative konsekvenser 
Forslaget medfører behov for saksbehandling som må implementeres i organisasjonen, ettersom 
vi ikke har noe system for å håndtere utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i dag. 
Dette innebærer blant annet saksbehandling knyttet til behandling av tillatelser, utarbeidelse og 
oppfølging av krav og fakturering av gebyrer. Forskriften vil også medføre oppfølging i det 
offentlige rom, som håndheving av bestemmelsene og opprydning og inndragning av hensatte 
sykler til forvaring.  
 
Konsekvenser for budsjett 
I forslaget fremmes en gebyrordning. Gebyret skal dekke de kostnadene kommunen får knyttet til 
administrasjon av utleievirksomheten, samt økte driftsutgifter. Gebyret kan også bidra til å 
etablere parkeringsplasser for elsparkesykler ved områder kommunen anser det som 
hensiktsmessig for eksempel nær trafikkerte områder der mange ferdes til fots. 
  
Kommunen skal dermed dekke alle sine økte administrative og driftsrelaterte utgifter via gebyrer 
som en selvkostordning, som belastes aktørene. Det er derfor ikke behov for økte bevilgninger 
som følge av vedtak om forskrift. Gebyret bør likevel ikke være for høyt til at aktører velger å ikke 
etablere seg.  
 
Kostnader forbundet med fjerning og forvaring av ulovlig hensatte sparkesykler vil kreves dekket i 
tråd med §6 i lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.  
 

 
3. Alternativer 

Det har hittil ikke vært problemer av noe omfang knyttet til slik virksomhet i Eidsvoll. Et alternativ 
til å innføre en forskrift vil være å avvente situasjonen noe for å se hvordan utviklingen blir.  

 
4. Konklusjon 

For å ligge i forkant av de utfordringer som kan oppstå - basert på erfaringer fra flere andre 
kommuner - mener kommunedirektøren det kan være fornuftig å innføre en forskrift som gjør det 
mulig for kommunen å stille tydelige krav til kommersielle aktører som ønsker å leie ut 
elsparkesykler. 
 
Vi anser konsekvensene av forslaget som positivt for innbyggerne i kommunen og at det ikke 
innebærer vesentlige negative konsekvenser for næringen. Kommunedirektøren anbefaler at 
forslaget til forskrift legges ut til offentlig høring slik det framkommer av vedlegget.  

 
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll kommune 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 22.11.2022: 
 
Behandling: 
Forskriften sendes ikke ut på offentlig ettersyn, foreslått av Anne Finstad, Sosialistisk Venstreparti 
Forslag til forskriften legges ikke ut på offentlig ettersyn. 
 
Saken sendes tilbake, foreslått av Anders Klaseie, Senterpartiet 
Saken sendes tilbake for ytterligere bearbeiding og litt opprydding. 



 
'Prøvevotering prinsipp: 
 
1. årlig utlysning og årlig tillatelse 
 
2. ta imot søknader løpende (som med skjenkebevilgninger) og tilltaltelse for 2 eller 3 år. (Antall år 
voterer vi over når vi får saken tilbake). 
 
Votering:  
Endringsforslaget fra SV fremmet av Anne Finstad (SV) fikk 1 (SV) stemme og falt. 
Forslaget fra Sp fremmet av Anders Klaseie (Sp) om å sende saken tilbake ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 1 og 2 ble satt opp mot hverandre i en prøvevotering.  
Punktet om årlig utlysning og årlig tillatelse fikk 2 stemmer (Sp 2) og falt. 
 
 
HNPM- 22/86 Vedtak: 
Saken sendes tilbake for ytterligere bearbeiding og litt opprydding. 
 
Det skal tas imot søknader løpende (som med skjenkebevilgninger) og tilltaltelse for 2 eller 3 år. 
(Antall år voterer vi over når vi får saken tilbake). 

 
 
 


