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Hovedutvalg for næring, plan og miljø 

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 
Administrasjonen ble tidligere i høst bedt om å utarbeide et forslag til forskrift for å regulere 
utleievirksomhet av små elektriske kjøretøy. Saken var første gang oppe til behandling i 
hovedutvalget 22.11.22, som sak 22/86 (jfr. vedlegg). 

Hovedutvalget fattet følgende vedtak: «Saken sendes tilbake for ytterligere bearbeiding og litt 
opprydding». 

Det ble også gjennomført en prøvevotering over følgende alternative prinsipp: 

1. Årlig utlysning og årlig tillatelse. 
2. Ta imot søknader løpende (som med skjenkebevilgninger) og tillatelse for 2 eller 3 år. (Antall 

år voterer vi over når vi får saken tilbake). 

Alternativ 2 ble vedtatt. 

Bakgrunn, lovhjemmel, vurdering av ulike konsekvenser etc. framgår av vedlagte saksframlegg og 
gjentas ikke her. 

Endringer 
Med bakgrunn i vedtaket 22.11, er det gjort noen endringer i forslaget til forskrift. Det foreslås 
utlysning hvert annet år og at tillatelsene gis to års varighet. Dette vil gi en noe mindre byråkratisk 
ordning og noe mindre arbeid for administrasjonen, samtidig som det gir muligheter til å foreta 
eventuelle justeringer uten at det går alt for lang tid dersom det oppstår behov for det. Endringen 



har samtidig gjort det nødvendig med noen endringer i ordlyden ellers i forskriften der det var 
henvist til årlig utlysning. 
Det foreslås også at kunngjøringen skal gjøre rede for vilkår og begrensninger det er aktuelt å 
stille med bakgrunn i § 8. 

Bestemmelse om løpende behandling av søknader er tatt inn i § 5, samtidig som punktet om 
søknadsfrist er tatt ut. 

Det er videre tatt inn en presisering i §9 Gebyr om at gebyret fastsettes av kommunestyret i 
forbindelse med budsjettbehandling. 

I Ullensaker har det pågått utleie av el-sparkesykler i to-tre år. Kommunen har sendt et forslag til 
forskrift om utleie på høring, og med bakgrunn i sine erfaringer foreslått å begrense antall 
utleiere til to aktører. Dette begrunnes med at det fram til i dag bare har vært to aktører og at 
disse ikke har hatt forventet inntjening. For å sikre en økonomisk bærekraftig ordning, foreslår 
derfor Ullensaker å begrense antall aktører. 

Administrasjonen i Eidsvoll har diskutert et liknende forslag, men kommet til at det ikke er 
nødvendig med en slik begrensning da en mener dette kan overlates til markedskreftene. Skulle 
det vise seg å bli et problem med overetablering, kan kommunen eventuelt justere forskriften på 
et senere tidspunkt. 

Annet 
Det ble i forrige utvalgsmøte stilt spørsmål om mulighetene for eventuell ilegging av bøter. Loven om 
utleie gir ikke hjemmel for dette, men kommunen kan kreve dekning av utgifter til fjerning og 
oppbevaring av små elektriske kjøretøy som er utplassert eller parkert i strid med forskriften. 
Eventuell ilegging av bøter for ulovlig bruk av el-sparkesykler er knyttet til annet lovverk og forvaltes 
av andre myndigheter. 

2. Vurdering 
Det vises til vurderingene i vedlagte saksframlegg til møtet 22.11.22. 

Dette er et tema som er helt nytt i kommunen, og det er heller ikke mange andre kommuner, kanskje 
bortsett fra de store bykommunene, som har særlig erfaring på dette området. Administrasjonen ser 
derfor at det nok kan bli aktuelt å komme tilbake med justeringer av denne forskriften – dersom den 
blir vedtatt – når en har fått litt mer erfaring med saksfeltet. 

3. Alternativer 
Alternativene vil enten være å vedta å sende saken tilbake for videre utredning, eller 
å ikke innføre en forskrift, men i stedet avvente situasjonen noe for å se hvordan utviklingen blir. 

4. Konklusjon 
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 (2) 
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll kommune 
(L)(440498) 




