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Høringsbrev - forslag til forskrift om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn i Kristiansand kommune 
 
Formannskapet vedtok 26.01.22 å legge forslag til forskrift om utleie av 
små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Kristiansand kommune ut 
på offentlig ettersyn. 
 
Formannskapet gjorde følgende vedtak: 

1. Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i 
Kristiansand kommune legges ut på offentlig høring med 
høringsfrist på tre uker fra kunngjøringstidspunktet. (Enst.)  

2. Følgende tas ut - Tidsbegrensning natt. (8/7)  
3. I tillegg til selve vedtaket: I høringen skal det bes spesielt om 

innspill på hvordan man kan hindre at kjøretøy blir parkert på 
steder og måter som hindrer framkommeligheten. (10/5)  

4. Høringen skal sendes direkte til interesseorganisasjoner for 
innbyggere med funksjonsnedsettelser, samt andre instanser som 
er opptatt av framkommelighet og trafikksikkerhet, deriblant 
Trygg Trafikk. (Enst.) 
 

Forslaget til forskrift omhandler en tillatelsesordning for utleie av små 
elektriske kjøretøy som fastsetter krav som skal stilles for at utleiere av 
små elektriske kjøretøy skal kunne drive sin virksomhet i Kristiansand 
kommune. 
 
Et stort antall el-sparkesykler i bybildet kan medfører utfordringer. 
Derfor ønsker Kristiansand kommune å opprette gode og klare 
retningslinjer for utleievirksomheten av el-sparkesykkel i kommunen 
bl.a. for å sikre en ryddig drift i det offentlige rom. I tillegg er det 
ønskelig at utleie av el-sparkesykler kan inngå i et helhetlig 
mobilitetstilbud som kan bidra til å nå nullvekstmålet. 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Kristiansand kommune i samarbeid med AKT jobber med å få på plass 
en bysykkelordning for kommunen. El-sparkesykkelutleie er naturlig å 
inkludere i bysykkelordningen.  
 
Forslag forskriften omhandler bla. følgende tema: 
 

• hva slags type kjøretøy det gis tillatelse til 
• krav om tillatelse og antall tillatte kjøretøy og utleiere 
• detaljene rundt anskaffelse og tillatelse, krav til søknad og vilkår 

for å drive utleie 
• praktiske forhold knyttet til tillatelsesordningen og forvaltning av 

denne 
• gebyr for dekning av kommunens utgifter knyttet til 

tillatelsesordningen 
 
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn i Kristiansand kommune finner du på nettsiden 
www.kristiansand.kommune.no/elsparkesykkel. 
 
Dette brevet sendes til utleiere vi har hatt kontakt med, berørte 
organisasjoner og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å 
komme med sine kommentarer. Høringsuttalelsene blir vurdert og 
kommentert i sakspapirene når saken legges fram for endelig 
behandling i formannskapet og bystyret, -og besvares ikke skriftlig til 
hver enkelt høringspart.  
 
Når lokal «Forskrift om utleie av små elektriskekjøretøy på offentlig 
grunn i Kristiansand kommune» er vedtatt vil utleie av elsparkesykler i 
kommunen bli regulert og etablering av en bysykkelordning i 
Kristiansand startes. 
 
Innspill sendes til post@kristiansand.kommune.no eller til Kristiansand 
kommune, Klima og arealutvikling, Postboks 4, 4685 Nodeland. 
Vennligst merk uttalelsen med «sak 2021035554» 
 
Høringsfrist er 21.februar 2022. 
 
Dersom dere har spørsmål ta kontakt med saksbehandler, Katrine 
Valderhaug Jore, på e-post: katrine.v.jore@kristiansand.kommune.no 
 
Med hilsen 
 
Katrine Valderhaug Jore 
Rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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