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

Landbruk, samfe rdse l, natur og miljø- 022/22:

Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune
legges ut på høring.

Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring.

Bestemmelsen om at små elektriske kjøretøy ikke kan benyttes mellom 23 og 05 taes ut.
Uønsket bruk av små elektriske kjøretøy (f.eks pga promille) håndheves av annet
regelverk.

Bestemmelsene i § 7 endres slik at gebyrene forfaller hvert halvår, med første forfall ved
tillatelsesperiodens start.

Utv alge t be r om at administrasjone n v urde rer følge nde før sake n komme r tilbake
e tte r høring:
Er det mulig i den teknologiske plattformen at brukeren ilegges gebyr fra utleier for
feilparkering
Er det mulig i den teknologiske plattformen med kontroll-kode for å låse opp kjøretøyet
natterstid
Vi ber om at folkehelse og økonomiske konsekvenser vurderes i saken
Vi ber om at arbeidsforhold hos ansatte i utleier er i tråd med preinsippene for seriøst
arbeidsliv
Utvalget ber om at forskriften evalueres etter det første årets drift.
I det tilfelle at en av driverne avslutter sin uleievirksomhet før perioden er ute, bes
administrasjonen avklare om det er adgang til kun å tilby den andre aktøren å utvide sin
tillatelse, eller om alle interessenter må gis anledning til å inngi tilbud.

Råde t for pe rsone r me d funksjonsne dse tte lse- 031/22:
Råde ts uttale lse :

1. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss
kommune legges ut på høring.



2. Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring. 

Rådet ønsker å komme med et høringssvar og ber om å bli varslet i god tid når forskriften 
legges ut.  

 
Medvirkningsråd for ungdom- 013/22: 
Medvirkningsråd for ungdoms uttalelse: 

1. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss 
kommune legges ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring. 

3. I tilfellet at sparkesykklene blir brukt på kvelden/natten burde fartsgrensen 
senkes. For eksempel kan fartsgrensen endres fra 20 kilometer per time til 15. 
Dette vil gjøre dem brukbare om kvelden, samt senke risiko for sjåfør og tredje 
part. 

4. Reglene står på syklene. Mange ungdommer kjenner ikke reglene for bruk av 
sparkeesykklene. Dette kan lett fikses ved å pålegge at en oppsummering av 
reglene står tydelig på enhver sparkesykkel.  

5. Ungdomsrådet vil at sparkesyklene skal være tilgjengelig hele døgnet i likhet med 
andre kjøretøy. Ungdomsrådet i Moss presiserer at Moss er en mindre by enn 
Oslo, derfor sees det ikke hensiktsmessig å følge samme reglement i like stor 
grad (med tanke på tidsrommet det er tilgjengelig). Hvis det hadde vært mulig, 
hadde det fikset problemet i med fyllekjøring ved å ha alkolås som må brukes en 
gang hvert 10 min eller noe liknende 

 
For å understreke poengene i de tidligere forslagene vil vi i ungdomsrådet vise til at 
kollektivtilbudet i Moss er betraktelig dårligere om natten. Det forsterker behovet for 
tilgjengelig sparkesykler om natten. 
 
Ungdomsrådet I Moss ønsker en utredning på hvorvidt alkohollåser kan innføres på små 
elektriske kjøretøy i Moss. 
 
Dersom det er mulig å innføre ønsker vi å forhindre kjøring på el-sparkesykkel i beruset 
tilstand gjennom alkohollås på små elektriske kjøretøy etter klokken 23.00, ved start av 
utleieturen. 
 
Ungdommens medvirkningsråd i Moss ser det som hensiktsmessig å trå til med strengere 
regler der rundt områdene det er nødvendig. Derfor er det ønskelig å utrede en plan med 
soner for hvor man vet det drikkes, mange blir beruset og regler brytes- slik at man ved 
hjelp av politi (og andre styrker) kan forhindre uheldige situasjoner på små elektriske 
kjøretøy. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
 

1. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss 
kommune legges ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring.  

 
Bakgrunn for saken: 
Utleie av elektriske sparkesykler fra offentlig grunn har de senere årene blitt vanlig i store 
deler av landet. I Moss kommune hadde vi en aktør i en liten periode i 2020 og flere 



aktører har etablert seg i april 2022.  
 
Elektriske sparkesykler er et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til 
mobilitetstilbudet i byen. Samtidig er det behov for å regulere virksomheten for å sikre 
trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle.  
 
Redegjørelse for saken: 
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn av 18.06.2021 gir kommunen 
myndighet til å vedta forskrift for å regulere utleie av elektriske sparkesykler på offentlig 
grunn. Formålet med loven er 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 et godt miljø og lokalmiljø.  
 
Med hjemmel i loven kan kommunen gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av 
små elektriske kjøretøy. Kommunen kan i forskriften blant annet bestemme at utleie av 
små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen. 
Loven innebærer videre at kommunen kan gi forskrift om gebyrer for å dekke kommunens 
utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og 
kontroll med, utleievirksomhet regulert i denne loven. Den inneholder også en 
bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. Bruk av private 
elektriske sparkesykler eller andre private kjøretøy er ikke omfattet av loven.  
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Under utarbeidelse av forskriften har administrasjonen vært i kontakt med flere andre 
kommuner, bla. Sarpsborg, Lillestrøm, Fredrikstad og Oslo.  
 
Moss kommune har innhentet erfaringer fra kommuner og fra ulike firmaer som har denne 
type utleievirksomhet og som har tatt kontakt med kommunen. 
 
Vurderinger: 
 
Gjennomgang av bestemmelsene i forslag til lokal forskrift 
 
§1 Formål 
            

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn 
i Moss kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv 
forvaltning, klimavennlige løsninger, og godt miljø og lokalmiljø. 

 
Formålet med forskriften er basert på formålet i Lov om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn 18.06.2021 som forskriften blir hjemlet i.  
 
§2 Definisjoner 
            

I forskriften menes med 
a. offentlig grunn: de deler av Moss kommune der kommunen, fylkeskommunen eller 

staten er eier av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg. 
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor 

(elsykkel). 
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy 
d. plassering: enhver plassering, utplassering, flytting, omplassering eller rydding som 

utleier, eller representanter som opptrer på deres vegne, utfører med utleiers små 
elektriske kjøretøy. 

 
For definisjonen av små elektriske kjøretøy er det viktig at lov og forskrift ikke bare omtaler 
elsparkesykler, men også andre lignende transportmidler som man kanskje ikke har sett i 



bruk enda. Definisjonen sammenfaller med ordlyden i Lov om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn 18.06.2021. 
 
§3 Krav om tillatelse for utleier av små elektriske kjøretøy. Begrensning av antall 

            
Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune kan 
bare skje med tillatelse fra Moss kommune. 
 
Moss kommune gir tillatelse til to utleiere. Tillatelsene varer i 2 år. 
 

I Moss kommune gjelder en antallsbegrensning på 400 små elektriske kjøretøy. Antall 
kjøretøy fordeles likt på søkere som får tillatelse, men likevel slik at hver søker 
maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om, se forskriften § 5 bokstav c. 

 
Bestemmelsen slår fast at utleiere må ha tillatelse fra kommunen for å drive utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune. Tillatelsene gjøres tidsbegrenset 
og varigheten for en tillatelse er satt til 2 år. Fri flyt av utleie av små elektriske kjøretøy må 
fortsatt regnes som et nytt fenomen, og kommunen forventer å høste erfaringer om hvilke 
virkemidler som er best egnet til å oppnå forskriftens formål underveis. Regelmessige 
kunngjøringer av tillatelser gjør det mulig å bruke opparbeidet erfaring, og tilpasse 
ordningen etter næringens dynamiske karakter og det faktiske behovet for regulering. 
 
Moss kommune vil gi tillatelse til to aktører og inntil 400 små elektriske kjøretøy totalt. 
Kjøretøyene fordeles likt på søkere som får tillatelse, men likevel slik at hver søker 
maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om. Bakgrunnen for både antall aktører og 
antall kjøretøy bygger på en totalvurdering av både kommunens areal og innbyggerantall. 
Det er også viktig at de aktører som får tillatelse av kommunen har stort nok volum til at 
det er økonomisk lønnsomt. Derfor har kommunen valgt å begrense antall aktører til to.  
 
 
§4 Kunngjøringer av tillatelser 
            

Kommunen kunngjør tillatelser annethvert år. I kunngjøringen fastsettes en 
søknadsfrist, gis informasjon om hvor og hvordan søknaden skal sendes, hvilke 
opplysninger søknaden skal inneholde, og kommunens saksbehandlingsfrist. 
Kunngjøringen skjer senest 4 uker før søknadsfristens utløp. Kunngjøringen kan gi 
nærmere regler om saksbehandlingen. 

 
Bestemmelsen gir regler for kommunens saksbehandling ved kunngjøring av nye 
tillatelser. Kunngjøring skal skje annethvert år. Saksbehandlingen ved tildelingen av 
tillatelser må skje i samsvar med tjenesteloven, tjenestedirektivet og alminnelig 
forvaltningsrett.  
 
§5 Krav til søknaden og utvelgelseskriterier 
            

En søknad om tillatelse skal som minimum inneholde: 
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og 

kontaktperson. 
b. bekreftelse på registrering i Enhetsregisteret. 
c. Antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 
d. Dokumentasjon på at utleier oppfyller krav til teknologi som fremkommer av §6 

bokstav d på tidspunktet tillatelsen vil bli gitt. 

Dersom flere enn tre søkere oppfyller kravene i første ledd, skal utvelgelse av hvilke 
søkere som får tillatelse skje etter en kvalitetsvurdering på grunnlag av:  

a. Søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige 
rom, herunder 



1. hvordan søker sikrer at førere ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for 
fremkommeligheten, og 

2. hvordan søker skal organisere fjerning, flytting og rydding av kjøretøy, jf. § 6 bokstav 
i.  

b. Søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, 
herunder 

1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel, 
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner, og  
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet.  
c. Søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig 

drift, herunder 
1. levetiden på kjøretøyene, og  
2. rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter.  
Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene, oppstille dokumentasjonskrav og angi 
vektingen av kriteriene ved kunngjøring av tillatelsesordningen.  
 
Selskapene som søker om tillatelse etter forskriften kan ikke ha samme eier og/eller 
tilhøre samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3. 

 
De enkelte kriteriene for utvelgelse blant søkerne må fastsettes i samsvar med 
tjenesteloven, tjenestedirektivet og alminnelig forvaltningsrett. Ved flere søknader enn 
tillatelser, må kommunen foreta en utvelgelse på grunnlag av søknadene. Utvelgelsen vil 
skje på grunnlag av en vurdering av de ulike søkernes oppfyllelse av tre kvalitetskriterier.  
 
Hensikten med kriteriene er å oppstille relevante rammer for kommunens skjønnsutøvelse 
ved begrensning av antall tillatelser samtidig som formålet med reguleringen ivaretas. Den 
foreslåtte fremgangsmåten er ment å gi en forutsigbar ordning som sikrer likebehandling 
av søkerne.  
 
Det er flere måter å gi kriterier for tildeling av tillatelse. Forskriften kan fastsette helt 
overordnede regler med angivelse om at nærmere detaljer gis i kunngjøringen av 
tillatelsesordningen. I motsatt ende kan man se for seg en løsning hvor hele utvelgelsen 
reguleres fullt ut i forskriften. De ulike løsningene har styrker og svakheter. 
Forskriftsfestede kriterier begrenser fleksibilitet, samtidig som forskriftsteksten kan bli 
omfattende. På den annen side vil forskriftsfestede kriterier styrke forutsigbarheten for de 
berørte aktørene. Samtidig vil også kunngjøringen gi forutsigbarhet for aktørene. Den 
løsningen som er foreslått i forskriftens § 5 søker å balansere disse ulike hensynene.  
 
Ved regulering som foreslått i § 5 annet ledd med tre overordnede kriterier med noen 
underpunkter, vil utleieaktørene få tydelige signaler om hva som vil bli vektlagt ved 
vurderingen av søknadene. For å sikre likebehandling vil kommunen utdype kriteriene i 
kunngjøringen, se § 5 tredje ledd. Ved kunngjøringen vil kommunen også oppgi nærmere 
krav til dokumentasjon av disse kriteriene og gi informasjon om hvordan kriteriene vil bli 
vektet. Denne fremgangsmåten sikrer likebehandling blant de som søker om tillatelse og 
vil gi tilstrekkelig forutsigbarhet for søkerne. Det er kriteriene i bokstav a og b som vil bli 
vektet høyest. Eksempel på dokumentasjon vil være produktdatablad og søkers 
beskrivelse av nærmere angitte tema. 
 
 
§6 Vilkår for bruk av tillatelsen 

  
a.           Utleiers kjøretøy skal være fordelt slik i Moss kommune: 

 
De eksakte grensene for sonene vil fremgå av digitalt kart vedlagt 
kunngjøringen. 
Utleier plikter å sikre at antallsbegrensningen i sonene er oppfylt hvert døgn. 



 
b. Utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som fremgår 

av kunngjøringen.  
c. I tillatelsesperioden kan Moss kommune fastsette midlertidige og permanente 

digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette overfor brukere av 
kjøretøyene. Sonene kan gjelde for hele eller deler av døgnet og/eller for bestemte 
dager eller ukedager, og kan medføre:  

1. Forbud eller annen regulering av plassering og parkering.  
2. Bruksforbud. 
3. Hastighetsbegrensninger. 

Moss kommune skal varsle utleier skriftlig om nye geofence, og samtidig gi 
utleier de nødvendige data. Fristen for å iverksettelse vil fremgå av varselet, 
og skal være minst 1 uke. 

d. Utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om alle sine kjøretøy med 
kommunen.  

Utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om, og for iverksetting 
av, digitale soner/geofence.  
Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken teknologi 
utleier plikter å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjonen 
av denne, se § 5 bokstav d over.  
 

e. Utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom kl. 23.00-05.00.  
Kommunen kan utvide tidsperioden for utleie midlertidig eller på ubestemt tid 
dersom det vurderes som forsvarlig.  

f. Utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner 
med lyd skal være avslått i tidsrommet mellom kl. 20.00-07.00 natt til hverdager, og 
mellom kl. 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager. 

g. Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten til utplassering og 
omplassering mv. av små elektriske kjøretøy, skal være utslippsfrie. 

h. Alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og 
kontaktinformasjon til utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å 
identifisere kjøretøyet.  

i. Utleier skal på eget initiativ, fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske 
kjøretøy: 

1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten. 
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i elver eller sjø, eller på annen måte 

forsøpler lokalmiljøet. 
3. når Moss kommune har drifts- og vedlikeholdsoppgaver i byrommet som krever at 

små elektriske kjøretøy må fjernes, som ved vinterdrift, vårrengjøring veiarbeid mv.  
4. når det er nødvendig ved brann, vannlekkasje, eller andre lignende hendelser. 
5. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor sonene, jf. 

§ 6 a.  
Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning. 

 
Mange kjøretøy på et begrenset område medfører redusert fremkommelighet for øvrige 
trafikantgrupper, og fare for ulykker både i forbindelse med bruk og feilparkering. 
Begrensning av antall kjøretøy og sikring av geografisk spredning er viktig for å sikre 
fremkommelige og trygge offentlige rom.  
 
Det totale antall kjøretøy i Moss kommune fordeles på to soner. Sone 1, som i all 
hovedsak er bykjernen er den minste sonen i areal. Sone 2 som i all hovedsak er utenfor 
bykjernen har et større areal og innebærer strategiske områder med pendlerparkering, 
kollektivknutepunkt og andre målpunkt i kommunen. Soneinndelingen skal sikre geografisk 



spredning av kjøretøy i byen og hindre opphoping i enkelte områder.  
 
Bruken vil medføre at antall kjøretøy i de ulike sonene over tid vil avvike fra antallet som er 
gitt i tillatelsen. Det stilles derfor krav til at hver utleier opprettholder tillatt antall kjøretøy i 
hver sone. Utleier skal derfor flytte kjøretøy mellom soner minst en gang hvert døgn. Mer 
detaljer rundt når dette skal skje vil bli gitt i kunngjøringen av tillatelsesordningen. 
 
For å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom er det behov for å forby eller på annen 
måte regulere plassering og parkering av små elektriske kjøretøy, ferdsel og hastighet i 
ulike områder i byen. Dette er hjemlet i Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på 
offentlig grunn §3.  
 
Geofence er en geografisk sone. Disse vil vises i digitale kart som gjøres tilgjengelig for 
alle utleiere. Utleierne plikter å iverksette geofencing som vist i kart medfølgende 
kunngjøringen av tillatelsesordningen.  
 
Bruker kan parkere kjøretøyet på de samme stedene som man kan parkere sykler, inkl. 
sykkelstativer. Det er ønskelig at brukerne benytter oppmerkede plasser i størst mulig 
grad. Utleiere skal oppfordre sine brukere til å benytte oppmerkede plasser og synliggjøre 
disse i sine apper. Områder med oppmerkede plasser vil også fremkomme av 
kunngjøringen av tillatelsesordningen. Det skal uansett ikke kunne parkeres utleide 
kjøretøy i geofence med parkeringsforbud, midlertidig eller permanent.  
 
Det skal ikke være mulig å kjøre inn i geofence med bruksforbud. I geofence med 
hastighetsbegrensning skal ikke farten på utleiers kjøretøy kunne overstige denne. 
 
Utleiere skal varsles skriftlig minst en uke i forveien når nye geofence skal implementeres 
og iverksettes. Kommunen deler slike data i et format i tråd med det som fremgår av 
bokstav d og den årlige kunngjøringen. 
 
Som et ledd i å sikre trygge offentlige rom og forebygge ulykker stilles det krav om at utleie 
av kjøretøy skal opphøre i tidsrommet 23.00 – 05.00 alle dager. Statistikk fra Oslo 
skadelegevakt i 2020 viser svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med 
elsparkesykkel om natten.  
 
Det stilles videre krav til at kjøretøy i driften av utleievirksomheten til utplassering og 
omplassering mv. av små elektriske kjøretøy skal være utslippsfrie. Bakgrunnen for dette 
er at Moss kommune ønsker å stille krav til miljøvennlig transport. Bruk av diesel eller 
bensinbiler til nevnte formål vil kunne påvirke miljøet og det er derfor satt som et krav at 
utleieaktører benytter utslippsfrie kjøretøy.  
 
For å sikre framkommelige offentlige rom og en effektiv forvaltning av tillatelsesordningen 
er det behov for at hvert kjøretøy kan identifiseres både av innbyggere og av kommunen. 
På den måten kan innbyggere kontakte utleier dersom de har behov for å melde fra om 
kjøretøy som er til hinder for framkommeligheten, og kommunen kan registrere et kjøretøy 
som taues inn ved brudd på vilkårene i tillatelsen. ID må kunne leses manuelt av 
innbyggere og registreres digitalt av kommunen. 
 
Forskriften stiller også krav til rydding av små elektriske kjøretøy. Kjøretøyene skal ikke 
være til hinder for allmenn ferdsel, og bruk og drift av byens offentlige rom. Utleier har en 
plikt til på eget initiativ å rydde fortløpende. Utleierne skal ikke vente på beskjed fra 
kommunen om at det er behov for rydding. Ansvaret for at kjøretøy ikke er til hinder ligger 
hos hver enkelt utleier (eier), selv om det er inngått en avtale med underleverandør om 
rydding.  
 
Kjøretøy som står utplassert uten å kunne benyttes, enten det er på grunn av hærverk, lavt 
batterinivå eller annet, må fjernes av utleier. Når områder geofences eller fysisk sperres av 



i forbindelse med arrangementer o.l., kan det oppstå utfordringer knyttet til at kjøretøy 
hoper seg opp i ytterkant av disse arealene og hindrer den generelle fremkommeligheten. 
Det er viktig at utleier har ekstra god oppfølging av både arrangementer og geofencede 
arealer, for å unngå at dette skaper utfordringer.  
 
Det kreves også at utleier sørger for å rydde når kjøretøy er veltet eller havner på steder 
som forsøpler lokalmiljøet, som i elver og sjø. Alle utleiere er forpliktet til å innhente 
relevant informasjon fra Oslo kommunes nettsider om tidspunkt for planlagte drifts- og 
vedlikeholdsaktiviteter som bortkjøring av snø, vårrengjøring, veiarbeid mv. 
 
§7 Gebyr 
           

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med 
administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, 
utleievirksomhet regulert i lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, 
denne forskriften og den enkelte tillatelse, i samsvar med selvkostprinsippet.  
 
Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og 
fordeles forholdsmessig etter antall kjøretøy på de som får tillatelse etter § 3. 
Kommunens utgifter og beregningen av gebyr til den enkelte aktør kan justeres årlig.  
 
Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. 
Gebyret for andre år forfaller ett år etter oppstart av tillatelsesperioden. Gebyret vil 
ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller 
avslutter sin virksomhet i løpet av tillatelsesperioden. 
 
Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små 
elektriske kjøretøy inngår ikke i beregningen av dette gebyret. 

 
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn åpner for at kommunen kan gi 
forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og 
tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet regulert i loven. 
Ulike administrative utgifter, eller utgifter kommunen måtte ha i forbindelse med eventuelle 
digitale løsninger på kommunens side kan også tas med i beregningen. For beregningen 
vises det til selvkostprinsippet.   
 
Utgifter som Moss kommune vil kreve dekket gjennom gebyret er forvaltning av 
tillatelsesordningen, administrasjon, lokalisering og oppmerking av plasser, etablering og 
drift av annen infrastruktur herunder tekniske løsninger, kontroll og tilsyn m.m. Denne 
listen er ikke uttømmende. 
 
Ytterligere detaljer om beregningsgrunnlaget og kommunens faktiske totalkostnad vil bli 
gitt i kunngjøringen av tillatelsesordningen. Kommunens totale kostnader som er oppgitt i 
kunngjøringen, vil fordeles mellom utleierne som får tillatelse til å drive sin virksomhet i 
kommunen.  
 
Eventuell reduksjon i antall kjøretøy eller avslutning av virksomheten innenfor 
tillatelsesperioden medfører ikke reduksjon i gebyret. Kommunens kostnader til inntauing 
av kjøretøy med hjemmel i vegtrafikkloven og forskrifter til denne, og denne forskriften 
inngår ikke i beregningen av selvkostgebyret. Slike utgifter skal betales av utleier som eier 
kjøretøyet som taues inn uten hensyn til selvkostgebyret 
 
§8 Avslutning av utleievirksomhet 
           

Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier 
tillatelsen. Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av 
virksomheten. Utleier skal fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn 



snarest, og senest innen én uke etter at virksomheten har opphørt. 
 
 
Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen. 
Dette vil gjelde i de tilfeller der en utleievirksomhet, i løpet av tillatelsesperioden, ikke 
lengre nyttiggjør seg av tillatelsen. Årsakene til dette kan være mange, eksempelvis kan en 
utleier velge å trekker seg ut av Moss, fusjonere med en annen virksomhet eller 
avvikler/går konkurs eller mister sin tillatelse slik nevnt i forskriften. Når og hvis dette skjer 
vil kommunen at utleier skal fjerne sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn.  
 
Et annet spørsmål som kan oppstå når en utleier ikke lenger bruker sin tillatelse er hva 
som skjer med den retten til å utplassere et antall små elektriske kjøretøyer som fulgte av 
tillatelsen. Kommunen har i forskriften fastsatt hvor mange små elektriske sykler som kan 
brukes til utleie på offentlig grunn. Dette antallet vil kommunen også søke å opprettholde 
gjennom hele tillatelsesperioden.  
 
Forutsatt at det er noe tid igjen av tillatelsesperioden vil kommunen tilby den andre aktøren 
en utvidelse av sin tillatelse. Da vil det antallet små elektriske kjøretøy som står til 
disposisjon bli fordelt til den gjenstående utleieren dersom denne ønsker en slik 
supplering.  
 
 
§9 Fjerning og forvaring 
           

Moss kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, kreve betaling, 
etter § 6 i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn. 

 
Det er viktig å effektivt kunne håndheve brudd på bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften. Fjerning av kjøretøy vil være ett virkemiddel for å håndheve overtredelse. 
Forskriften viser til § 6 i lov om utleie av små elektriske kjøretøy. Loven omfatter to 
forskjellige tilfeller. I første ledd har utleier tillatelse, og utplassering og parkering skjer som 
ledd i lovlig virksomhet, men er plassert i strid med vilkår i tillatelsen. Vilkår fremgår av 
forskriftens § 6 a). til i).  
 
Loven oppstiller et tilleggskrav om at fjerning skal være «nødvendig». Terskelen for når 
små elektriske kjøretøy kan fjernes bør ikke legges høyt. Hva som er nødvendig må 
vurderes konkret i det enkelte tilfellet, og vil kunne avvike fra vurderingen som gjøres etter 
vegtrafikklovens § 37. Andre ledd tar sikte på situasjoner der utleiere driver ulovlig 
virksomhet uten tillatelse, og kjøretøy kan fjernes og tas i forvaring uten nærmere konkret 
vurdering av nødvendighet.  
 
Etter tredje ledd er kostnad for fjerning og forvaring utleiers regning og risiko, og 
tilbakelevering skjer når utleier har betalt utgiftene kommunen har hatt. Loven viser her til 
bestemmelsene for fjerning og forvaring etter vegtrafikkloven § 37 og praksis her vil være 
retningsgivende. 
 
§10 Mislighold 
           

Tillatelsen kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov om utleie 
av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften, eller vilkår i tillatelsen. 

 
Bestemmelsen samsvarer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn 
§ 4 tredje ledd, hvor kommunen som forskriftsfastsetter en tillatelsesordning kan trekke 
tilbake tillatelsen.  
 
Kommunen legger til grunn at utleierne vil ha system for å overholde de vilkår som er gitt i 



tillatelsen. Hvis kommunen for eksempel avdekker at en utleier gjentatte ganger ikke 
overholder ryddeplikten og innretter seg etter bestemmelsen i denne forskrifts § 6 bokstav 
i, vil en slik opptreden kunne anses som grov, slik at tillatelsen trekkes tilbake.  
 
For det tilfellet at en tillatelse vil bli vurdert trukket tilbake vil Moss kommune varsle utleier 
om dette og gi utleier anledning til å komme med innsigelser før vedtak om tilbakekallelse 
av tillatelse fattes. 
 
§11 Klage 

Enkeltvedtak kan påklages, etter forvaltningsloven kapittel 6. 
 
Utleiere og andre med rettslig klageinteresse kan klage på enkeltvedtak som fattes i 
medhold av denne forskriften. Dette følger av forvaltningslovens alminnelige regler om 
klageadgang. Moss kommune har valgt å henvise til forvaltningsloven slik at det fremgår 
tydelig at de alminnelige klagereglene også gjelder for enkeltvedtak etter denne forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks.  
 
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Under utarbeidelse av forskriften har administrasjonen vært i kontakt med flere andre 
kommuner, bla. Sarpsborg, Lillestrøm, Fredrikstad og Oslo.  
Moss kommune har innhentet erfaringer fra kommuner og fra ulike firmaer som har denne 
type utleievirksomhet og som har tatt kontakt med kommunen. 
 
 
Bærekraftsmål: 
 

 
 

Små elektriske kjøretøy har potensial til å gjøre byer og lokalsamfunn mer bærekraftig. Det 
forutsettes at levetiden på kjøretøyene øker i forhold til det man har sett fram til nå og at de 
er med på å redusere trafikkbelastningen på veiene våre. 
Dersom de erstatter gange, sykkel eller kollektivreiser, og har en kort levetid, vil de ikke 
bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 
 
Klimabudsjettet: 
Tilgjengelige små elektriske kjøretøy kan bidra til å øke sykkelandelen til 20 %, som er et 
mål i klimabudsjettet. 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Kommunen vil gjennom forskriften ha mulighet til å dekke sine kostnader i forbindelse med 
administrasjon av ordningen. Se § 7. 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Som et resultat av økende aktivitet blant aktører som leier ut elektriske sparkesykeler i 
Moss er det nødvendig med en strengere regulering av tilbudet. En lokal forskrift gir 
kommunen mulighet til å regulere antall aktører og begrensninger knyttet til antall små 
elektriske kjøretøy som leies ut på offentlig grunn.  
 



Forskriften legges ut på høring i fire uker. 
 

 
Landbruk, samferdsel, natur og miljø 01.06.2022: 
 
Behandling: 
Høyre ønsker at små elektriske kjøretøy skal kunne brukes om natten. fremmet av Eivind 
Holmsen Sundrehagen, Høyre 
Bestemmelsen om at små elektriske kjøretøy ikke kan benyttes mellom 23 og 05 taes ut. 
Uønsket bruk av små elektriske kjøretøy (f.eks pga promille) håndheves av annet 
regelverk. 

 
Fremskrittspartiets forslag fremmet av Michael Torp, Fremskrittspartiet 
Bestemmelsene i § 7 endres slik at gebyrene forfaller hvert halvår, med første forfall ved 
tillatelsesperiodens start. 

 
omforent tillegg fremmet av Benedicte Lund, Miljøpartiet De Grønne 
Utvalget ber om at administrasjonen vurderer følgende før saken kommer tilbake etter 
høring: 
Er det mulig i den teknologiske plattformen at brukeren ilegges gebyr fra utleier for 
feilparkering 
Er det mulig i den teknologiske plattformen med kontroll-kode for å låse opp kjøretøyet 
natterstid 
Vi ber om at folkehelse og økonomiske konsekvenser vurderes i saken 
Vi ber om at arbeidsforhold hos ansatte i utleier er i tråd med preinsippene for seriøst 
arbeidsliv 
Utvalget ber om at forskriften evalueres etter det første årets drift. 
I det tilfelle at en av driverne avslutter sin uleievirksomhet før perioden er ute, bes 
administrasjonen avklare om det er adgang til kun å tilby den andre aktøren å utvide s in 
tillatelse, eller om alle interessenter må gis anledning til å inngi tilbud. 
 

 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Høyres forslag ble vedtatt mot en stemme (SV). 
FrPs forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (KrF, SV og Uavhengig) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Landbruk, samferdsel, natur og miljø- 022/22: 
 
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune 
legges ut på høring.  
 
Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring.  
 
Bestemmelsen om at små elektriske kjøretøy ikke kan benyttes mellom 23 og 05 taes ut. 
Uønsket bruk av små elektriske kjøretøy (f.eks pga promille) håndheves av annet 
regelverk. 
 
Bestemmelsene i § 7 endres slik at gebyrene forfaller hvert halvår, med første forfall ved 
tillatelsesperiodens start. 

Utvalget ber om at administrasjonen vurderer følgende før saken kommer tilbake 
etter høring: 



Er det mulig i den teknologiske plattformen at brukeren ilegges gebyr fra utleier for 
feilparkering 
Er det mulig i den teknologiske plattformen med kontroll-kode for å låse opp kjøretøyet 
natterstid 
Vi ber om at folkehelse og økonomiske konsekvenser vurderes i saken 
Vi ber om at arbeidsforhold hos ansatte i utleier er i tråd med preinsippene for seriøst 
arbeidsliv 
Utvalget ber om at forskriften evalueres etter det første årets drift. 
I det tilfelle at en av driverne avslutter sin uleievirksomhet før perioden er ute, bes 
administrasjonen avklare om det er adgang til kun å tilby den andre aktøren å utvide sin 
tillatelse, eller om alle interessenter må gis anledning til å inngi tilbud. 
 

 

 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 24.05.2022: 
 
Behandling: 
Omforent forslag fremmet av Aina Kaupang, FFO (Organisasjon) 
Rådet ønsker å komme med et høringssvar og ber om å bli varslet i god tid når forskriften 
legges ut.  
 

 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse- 031/22: 
Rådets uttalelse: 

1. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss 
kommune legges ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring. 

Rådet ønsker å komme med et høringssvar og ber om å bli varslet i god tid når forskriften 
legges ut.  

 
Medvirkningsråd for ungdom 23.05.2022: 
 
Behandling: 
 fremmet av ,  
Omforent forslag om tillegg til kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
I tilfellet at sparkesykklene blir brukt på kvelden/natten burde fartsgrensen senkes. For 
eksempel kan fartsgrensen endres fra 20 kilometer per time til 15. Dette vil gjøre dem 
brukbare om kvelden, samt senke risiko for sjåfør og tredje part. 
 
Reglene står på syklene. Mange ungdommer kjenner ikke reglene for bruk av 
sparkeesykklene. Dette kan lett fikses ved å pålegge at en oppsummering av reglene står 
tydelig på enhver sparkesykkel. 
 
Ungdomsrådet vil at sparkesyklene skal være tilgjengelig hele døgnet i likhet med andre 
kjøretøy. Ungdomsrådet i Moss presiserer at Moss er en mindre by enn Oslo, derfor sees 
det ikke hensiktsmessig å følge samme reglement i like stor grad (med tanke på 
tidsrommet det er tilgjengelig). Hvis det hadde vært mulig, hadde det fikset problemet i 
med fyllekjøring ved å ha alkolås som må brukes en gang hvert 10 min eller noe liknende 



 
For å understreke poengene i de tidligere forslagene vil vi i ungdomsrådet vise til at 
kollektivtilbudet i Moss er betraktelig dårligere om natten. Det forsterker behovet for 
tilgjengelig sparkesykler om natten. 
 
Ungdomsrådet I Moss ønsker en utredning på hvorvidt alkohollåser kan innføres på små 
elektriske kjøretøy i Moss. 
 
Dersom det er mulig å innføre ønsker vi å forhindre kjøring på el-sparkesykkel i beruset 
tilstand gjennom alkohollås på små elektriske kjøretøy etter klokken 23.00, ved start av 
utleieturen. 
 
Ungdommens medvirkningsråd i Moss ser det som hensiktsmessig å trå til med strengere 
regler der rundt områdene det er nødvendig. Derfor er det ønskelig å utrede en plan med 
soner for hvor man vet det drikkes, mange blir beruset og regler brytes- slik at man ved 
hjelp av politi (og andre styrker) kan forhindre uheldige situasjoner på små elektriske 
kjøretøy. 
 
 

 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg av det omforente forslaget ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Medvirkningsråd for ungdom- 013/22: 
Medvirkningsråd for ungdoms uttalelse: 

1. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss 
kommune legges ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 4 uker fra forslaget til forskrift legges ut på høring. 

3. I tilfellet at sparkesykklene blir brukt på kvelden/natten burde fartsgrensen 
senkes. For eksempel kan fartsgrensen endres fra 20 kilometer per time til 15. 
Dette vil gjøre dem brukbare om kvelden, samt senke risiko for sjåfør og tredje 
part. 

4. Reglene står på syklene. Mange ungdommer kjenner ikke reglene for bruk av 
sparkeesykklene. Dette kan lett fikses ved å pålegge at en oppsummering av 
reglene står tydelig på enhver sparkesykkel.  

5. Ungdomsrådet vil at sparkesyklene skal være tilgjengelig hele døgnet i likhet med 
andre kjøretøy. Ungdomsrådet i Moss presiserer at Moss er en mindre by enn 
Oslo, derfor sees det ikke hensiktsmessig å følge samme reglement i like stor 
grad (med tanke på tidsrommet det er tilgjengelig). Hvis det hadde vært mulig, 
hadde det fikset problemet i med fyllekjøring ved å ha alkolås som må brukes en 
gang hvert 10 min eller noe liknende 

 
For å understreke poengene i de tidligere forslagene vil vi i ungdomsrådet vise til at 
kollektivtilbudet i Moss er betraktelig dårligere om natten. Det forsterker behovet for 
tilgjengelig sparkesykler om natten. 
 
Ungdomsrådet I Moss ønsker en utredning på hvorvidt alkohollåser kan innføres på små 
elektriske kjøretøy i Moss. 
 



Dersom det er mulig å innføre ønsker vi å forhindre kjøring på el-sparkesykkel i beruset 
tilstand gjennom alkohollås på små elektriske kjøretøy etter klokken 23.00, ved start av 
utleieturen. 
 
Ungdommens medvirkningsråd i Moss ser det som hensiktsmessig å trå til med strengere 
regler der rundt områdene det er nødvendig. Derfor er det ønskelig å utrede en plan med 
soner for hvor man vet det drikkes, mange blir beruset og regler brytes- slik at man ved 
hjelp av politi (og andre styrker) kan forhindre uheldige situasjoner på små elektriske 
kjøretøy. 

 
 
Torunn Årset 
Direktør plan, miljø og teknikk 
Moss 18.05.2022 
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