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Bruk av el-sykkel i verneområder
Miljødirektoratet har fått en henvendelse med spørsmål om bruk av el-sykkel kan betraktes som
vanlig sykkel hvis det sykles i utmark med avslått motor. Siden henvendelsen gjelder en
problemstilling innenfor et verneområde og generelt kan ha interesse for flere, har vi valgt å sende
dette brevet til samtlige nasjonalpark- og verneområdestyrer.
Rettslig status
El-sykkel er i utgangspunktet å betrakte som motorvogn etter vegtrafikkloven, jfr § 2 annet ledd.
Ved lovendring 6. februar 2015 ble det åpnet for at departementet kan bestemme at et kjøretøy
som etter definisjonen i vegtrafikkloven er motorvogn, likevel ikke skal regnes som motorvogn etter
loven. Lovendringen var foranlediget av et ønske om nærmere å regulere bruk av elektriske sykler,
og hjemmelen ble 23. mars 2015 benyttet til å endre kjøretøyforskriften for slike sykler.
Kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12 ble endret slik at det fastslås at elektriske sykler, med
spesifikasjoner som angitt i forskriften, ikke skal anses som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.
Dette var viktig for å klargjøre at det ikke var krav om registrering, forsikring osv som for annen
motorvogn. Etter vegtrafikklovgivningen er dermed el-sykler, i likhet med andre sykler, regnet som
kjøretøy - men ikke som motorvogn.
I motorferdselloven (lov om motorferdsel i utmark og vassdrag) brukes ikke begrepet motorvogn.
Motorferdselloven definerer imidlertid motorferdsel som ... bruk av kjøretøy ... drevet med motor.
Bruk av el-sykkel er derfor i utgangspunktet omfattet av motorferdselsforbudet i loven. Som en
følge av dette ble motorferdselforskriften (forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag) endret ved forskrift av 3. april 2017 slik at det nå fremgår tydelig av forskriften
§ 2a at "Elektriske sykler kan brukes i utmark".
Særskilt for verneområder
Mange verneforskrifter har egne bestemmelser om forbud mot motorisert ferdsel. Dette innebærer i
utgangspunktet at også bruk av el-sykkel vil være forbudt. For noen verneområder vil det imidlertid
være veier som er åpne for motorisert ferdsel herunder el-sykler. For slike områder har det kommet
spørsmål om samtidig å kunne sykle i terrenget eller på stier med avslått motor, til tross for at
dette kan være svært tungt. Spørsmålet som da kan reises er om el-sykkel med avslått motor lovlig
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kan benyttes utenfor veiene (i utmark) hvis det er tillatt å benytte vanlig tråsykkel – mao at det da
ikke skal betraktes som motorferdsel.
Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å tolke verneforskriftenes motorferdselsforbud
innskrenkende. Vi legger normalt motorferdsellovens definisjoner og forståelse av begreper til grunn
i verneforskriftene og kan ikke se at det grunnlag for å fravike en slik forståelse i dette spørsmålet.
Motorferdselbegrepet i motorferdselloven beskriver de faktiske egenskapene ved kjøretøyet og
krever ikke at motoren benyttes.
Kontroll med bruk av el-sykler (uten påslått motor) vil være tilnærmet umulig hvis disse skal
sidestilles med vanlig sykkel. Hertil kommer at det er så vidt tungt å sykle en el-sykkel uten påslått
motor at det er stor sannsynlighet for at mange likevel vil benytte motor når det er litt utfordrende
terreng.
Miljødirektoratet legger til grunn at sykling med el-sykkel (med avslått motor) ikke kan betraktes
som sykling med vanlig tråsykkel. Slik sykling vil derfor kreve dispensasjon fra
forvaltningsmyndigheten hvis det er et motorferdselsforbud i området.
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