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Mikkel Teglgaard Møller

Til: Susanne Viuf
Emne: SV: Høringssvar vedrørende forslag til krav og vilkår for tilladelse til opstilling af 

elløbehjul på offentligt areal

Fra: handicapraad@frederiksberg.dk <handicapraad@frederiksberg.dk>  
Sendt: 2. december 2020 09:22 
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk> 
Cc: Ældrerådet <AEldreradet@frederiksberg.dk>; Bolette Østberg <dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk>; 
Flemming Brank <flbr01@frederiksberg.dk>; Flemming Nielsen (SSA Ledelse) <flni03@frederiksberg.dk>; HR - 
Birgitte Mejsholm <mejsholm@privat.dk>; HR - Inger Brandt <imeb@hotmail.dk>; HR - Susanne Tarp 
<susanne.tarp@mail.dk>; jorgen@kreds.lev.dk; Lillian Rasch Madsen <lima08@frederiksberg.dk>; Mette Bang 
Larsen <mette@frederiksberg.dk>; Mie Andresen <mian03@frederiksberg.dk>; msi@parasport.dk; Nikolaj Bøgh 
<nibo04@frederiksberg.dk> 
Emne: Høringssvar vedrørende forslag til krav og vilkår for tilladelse til opstilling af elløbehjul på offentligt areal 
Kære Susanne Viuf 
Handicaprådet takker for høringen vedrørende opstilling af elløbehjul. 
For mange handicapgrupper er elløbehjulene kilde til enorme ærgrelser. 
De kan ikke høres, når de kører. De bliver smidt alle mulige steder rundt om på fortove, pladser og er 
også, når de bliver brugt, til stor gene og fare for både os og andre svage trafikanter. 

Desværre kan man ikke ikke-opfinde løbehjulene, så derfor er det helt nødvendigt at opstille kravene. 
Måtte de så bare også hjælpe på færdselsmoralen! 
Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg på Frederiksberg har haft forslaget til høring 
ligesom Handicaprådets brugerrepræsentanter. 
Vi glæder os over initiativet og har kun meget lidt at tilføje: 

 Sørg for at løbehjulsboksene ikke stilles på ledelinjer 
 Løbehjulene skal overholde max-hastigheden på 20 km/t 
 Kan man måske kræve hjelm ved brugen af løbehjulene? 

Og med hensyn til brugernes moral er det en fin idé, at en sjuskedorte kan straffes på sin pengepung, 
hvis løbehjulene ikke stilles i de dertil indrettede bokse. Det tekniske heri overlader vi ganske til 
kommunen. Så der bliver nok at se til for politi og kommunale medarbejdere. 
Nu glæder Handicaprådets brugerrepræsentanter sig bare til den julegave, det bliver at få det 
implementeret. 
Mange hilsner på brugerrepræsentanternes vegne 
Susanne Tarp 
formand for Handicaprådet 

 
Handicaprådet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 3821 2113 
www.frederiksberg.dk/handicapraad 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan læse mere om formålet 
og dine rettigheder her. 

Fra: VPM <VPM@frederiksberg.dk>  
Sendt: 16. november 2020 12:15 
Til: handicapraad@frederiksberg.dk 
Emne: *Høring af Frederiksberg Kommunes forslag til krav og vilkår for tilladelse til opstilling af elløbehjul på 
offentligt areal 
Kære Handicapråd 
En ændring af færdselsloven bevirker, at der kan fastsættes egentlige regler for opstilling af udlejningsløbehjul på 
offentlige arealer. Frederiksberg Kommune er derfor i gang med at planlægge denne ordning og har på den 
baggrund udarbejdet nedenstående forslag til krav og vilkår for en tilladelse til opstilling af elløbehjul til udlejning på 
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offentlige arealer på Frederiksberg. Vi vil meget gerne høre om jeres forslag og bemærkninger hertil. Hvis I måtte 
have sådanne skal vi bede om jeres bemærkninger hertil senest den 7. december 2020. 
Frederiksberg Kommune anbefaler følgende krav og vilkår for en sådan ordning: 

 Der gives tilladelse til opstilling af i alt 300 el-løbehjul til udlejning på offentlige arealer på Frederiksberg. 
 Tilladelse gives til to udbydere med 150 løbehjul til hver. 
 Der stilles krav om, at udlejningsløbehjul skal henstilles i dertil indrettede løbehjulsbokse med eventuelt 

supplerende skiltning, idet der samtidig stilles krav om, at udbyderne afholder udgifterne hertil. 
 Det foreslås i den forbindelse, at der etableres 50 løbehjulsbokse på Frederiksberg, dels ved 

trafikknudepunkter som S-tog, metro og større busstoppesteder, ved uddannelsesinstitutioner, 
sportsfaciliteter m.v. med plads til mellem 3-10 løbehjul i hver løbehjulsboks. Der kan stå 2 løbehjul pr. m2. 

 At der stilles krav om, at løbehjulene indrettes således, at de ikke kan væltes, når de står i løbejulsboksen – 
evt. med et værn på siderne af løbehjulsboksen.  

 Der stilles krav om, at løbehjulene skal placeres/afleveres i disse løbehjulsbokse, og hvis det ikke sker, at 
brugeren betaler et ekstra gebyr for ikke at gøre det. 

 At de opstillede løbehjul skal være forsynet med udskiftelige batterier, så løbehjulene ikke skal indsamles 
hver aften. 

 At udskiftning af batterier sker med brug af el-ladcykel eller elbiler. 
 At batterilevetiden er så lang som mulig og minimum 20.000 opladninger. 
 At levetiden på løbehjulene skal være så lang som mulig – f.eks. minimum to år. 
 At responstiden fra løbehjulsudbyderne på at fjerne løbehjul, der står eller ligger til gene for trafikken, 

fastsættes til maksimalt 1 time. 
 At kommunen kan flytte løbehjul, der står til gene for trafikken, således at de står trafiksikkert mod betaling 

på 100 kr. pr. gang fra tilladelsesindehaveren, idet der tages billeddokumentation, før det flyttes. 
 At de, der opnår tilladelse, er forpligtet til at dele deres forbrugsdata en gang i kvartalet. 
 At der afholdes kvartalsvise møder med forvaltningen i forhold til vilkårsopfyldelse m.v. og med evaluering 

af ordningen et halv år efter tilladelsens udstedelse. 
 At de anvendte løbehjul til hver en tid lever op til gældende lovgivning. 
 At tilladelsen er tidsbegrænset til at gælde indtil videre ét år med mulighed for forlængelse i yderligere to år 

på baggrund af evalueringen i efteråret 2021, hvorefter der kan ansøges om fornyelse. 
 At kommunen kan ændre i vilkårene med tre måneders varsel, hvis der bliver behov herfor. 
 At tilladelsen kan inddrages, hvis vilkårene ikke efterleves. 

Når ovenstående forslag til krav og vilkår for ordningen har været i høring i 3 uger, vil der blive forelagt en sag 
herom politisk, idet de endelige vilkår skal godkendes politisk, før de kan træde i kraft. Herefter vil forvaltningen 
annoncere om muligheden for at søge om tilladelse til opstilling af elløbehjul til udlejning på offentligt areal.  
På forhånd tak for jeres input! 
Med venlig hilsen 
Med venlig hilsen 

Susanne Viuf 
Chef for Byliv og Drift 

 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 
 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
 


