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Tilbakemelding fra PMU

Administrasjon ønsker innspill til momenter som det er ønskelig å ta hensyn til i reguleringen, slik at man øker sannsynlighet for å 
kunne holde tidsplan.

Periode for tillatelse? – Fleksibilitet for kommunen vs. Stabilitet for tilbyder og arbeidere i Bodø

Antall tilbydere og enheter?

Spesifikke krav, eller vurderingsmomenter?

Andre momenter?



Erfaringer fra 2021

Det har vår/sommer/høst 2021 vært én kommersiell aktør for utleie av små elektriske kjøretøy representert i Bodø

Samarbeidet med aktør har ikke vært formalisert, men aktør har innrettet seg etter de ønsker som administrasjon har ytret, og
har delt data om bruk med administrasjon for at vi skulle kunne følge opp og dra praktiske erfaringer fra denne type virksomhet

Data delt med kommunen er unntatt offentlighet meg bakgrunn i unntaket i offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13

Konfliktnivå mellom interessegrupper i Bodø har vært lavt

Det har vært mellom 100 og 200 samtidige enheter i Bodø i 2021

Med kun én ansvarlig tilbyder, ville man strengt tatt ikke trenge noen lokal regulering ut over nasjonalt lovverk

Bruksmønster viser at tilbudet er etterspurt blant innbyggerne

Analyser av bruk viser at tilbudet erstatter gange, men at det i flere områder også dekker opp som erstatning for manglende 
kollektivtilbud

Det er ikke utført undersøkelser om i hvilken grad bruk erstatter privatbil, drosje, eller sykkel i Bodø



Bruksmønster til flyplassen

Start og stopp punkt lokalisert til «senter grunnkrets»



Bruksmønster fra flyplassen

Start og stopp punkt lokalisert til «senter grunnkrets»



Bruksmønster til CityNord

Start og stopp punkt lokalisert til «senter grunnkrets»



Bruksmønster fra 3 grunnkretser
i Rønvik med dårlig
kollektivdekning

Start og stopp punkt lokalisert til «senter grunnkrets»



Status nasjonalt

De fleste større byer arbeider med regulering av utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn 

Få byer/kommuner er i mål enda, men det forventes at dette endrer 
seg raskt frem mot 2022 sesongen

Oslo endrer sin forskrift før 2022 sesongen, som kan få 
konsekvenser for byer som Bodø

• Oslo beholder tak på 8000 enheter, men reduserer antall tilbydere til 
3 – noe som betyr at ca. 10 aktører blir «kastet ut» av Oslo
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Status regelverk

- Offentlig myndighetsutøvelse

- Eierrådighet

- Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

- Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn



- Reglene for små elektriske kjøretøy er varslet innstrammet:

• Promillegrense på 0,2

• Klassifisering som "motorvogn"

• Aldersgrense på minst 12 år.

• Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år

- Videre skal følgende forslag utredes og høres, og så langt mulig 
være avklart før de nye reglene trer i kraft:

• Forbud mot bruk på fortau

• Kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven

• Regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring

Status regelverk forts.



Hovedmomenter i forskrift
Tidlig vurderinger fra administrasjon

Antall tilbydere bør begrenses – men for å stimulere til konkurranse, ser administrasjonen på 
mer enn én tillatelse

Antall enheter bør begrenses når antallet tilbydere er over én – Må stå i forhold til både byens 
størrelse og antall tilbydere

Stimulere til innovasjon rundt løsninger for bærekraft og fremkommelighet, fremfor absolutte 
krav

Kommunen skal dynamisk kunne definere soner for parkeringsforbud, lav hastighet og 
kjøreforbud – Geofence – soner skal kunne endres fortløpende i tillatelsesperioden, uten å 
måtte foreta ny utlysning, eller ny forskrift

Tilbyder(e) skal dele sanntids og historiske data med kommunen

Tilbyder(e) dekker kostnader ved tilrettelegging, kontroll mv. etter  selvkostprinsipp



Hovedmomenter i forskrift
Tidsplan for å kunne innføre forskrift for 2022

• 26. Januar - Orientering i PMU

• 1. Mars - Utkast til forskrift

• 31. Mars - Vedtak i bystyret - sendes på høring

• 30. April - behandle innspill fra høring

• 16. Mai - ferdig forskrift og sakspapirer til bystyret

• 15. Juni - Vedtak og iverksettelse 



Tilbakemelding fra PMU

Administrasjon ønsker innspill til momenter som det er ønskelig å ta hensyn til i reguleringen, slik at man øker sannsynlighet for å 
kunne holde tidsplan.

Periode for tillatelse? – Fleksibilitet for kommunen vs. Stabilitet for tilbyder og arbeidere i Bodø

Antall tilbydere og enheter?

Spesifikke krav, eller vurderingsmomenter?

Andre momenter?



Takk for at vi fikk holde denne orienteringen, og for innspill.


