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Forsikring & Pension

Forsikring & Pension har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer).
Lovforslaget formål er at åbne for anvendelsen af en række mindre motoriserede
køretøjer på færdselslovens område. Det er hensigten, at bemyndigelsen indledningsvist vil blive anvendt til at lovliggøre seks nye køretøjstyper i en forsøgsordning. Disse køretøjstyper kan opdeles i to grupper set ud fra deres størrelse og
karakteristika. Gruppe 1 omfatter selvbalancerende køretøjer med ét eller to hjul
og motoriserede skateboards, mens gruppe 2 omfatter speed pedelecs, motoriserede kickbikes og motoriserede løbehjul.
Forsikring & Pensions bemærkninger til forslaget
Forsikring & Pension har ikke bemærkninger til forslaget om at give ministeren
bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler.
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Forsikring & Pension har dog særligt noteret, at den foreslåede bemyndigelse bl.a.
vil betyde, at ministeren i forhold til regler for de omhandlede mindre motoriserede køretøjer kan fravige bestemmelserne i færdselslovens kapitel 16, som omhandler ansvar, erstatning og forsikring i forbindelse med motordrevne køretøjer.
Nogle af de pågældende køretøjer, fx motoriserede skateboards og løbehjul, der
kan køre op til 45 – 60 km/t., vil utvivlsomt kunne påføre skader på andre, men
sådanne ansvarsskader vil ikke være dækket af en almindelig indboforsikring, der
typisk ikke dækker ansvar for skader ved brug af motordrevne ting, hvis topfart
overstiger 15 km/t.
Vi mener, at der for nogle af disse mindre køretøjer, foruden sikkerhedskrav og
færdselsanvendelse, også kan være grund til at overveje tilladt topfart, og om de
bør have en lovpligtigt knallertansvarsforsikring i ryggen.
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På denne baggrund skal vi derfor henstille, at Forsikring & Pension bliver inddraget
i den efterfølgende konkrete udformning af disse nærmere regler for de pågældende køretøjer.
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