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postmottak@sd.dep.no 
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Veg-, by- og 
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Marcel Henri 
Godonou 
22 24 83 36 

Høring - Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av 
håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen - 
Tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av forenklet 
forelegg - forslag om endring i formkrav 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i:  

 
- forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning, med formål å innlemme 

brudd på forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under motorvognkjøring i 

prikkbelastningsordningen. Endringsforslaget er særlig begrunnet i et ønske om å 

motvirke den trafikkfarlige bruken som innebærer tasting og/eller fokusering på tele-

fon under kjøring. Forslaget består i at det, i forskriftens § 2 der forholdene som kan 

føre til prikkbelastning er opplistet, tas inn et nytt nummer (10) om overtredelse av 

bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 23b. 

 

- forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å 

tilrettelegge for digitalisering av prosessen ved utstedelse av forenklet forelegg. For-

slaget går ut på å erstatte "blankett" med "skjema" i forskriftens § 5 første punktum, 

samt å innta i samme paragraf et nytt fjerde punkt om at fristen for å anke vedtagel-

sen av forelegget regnes fra tidspunktet da gjenpart av forelegget er sendt til siktede. 

 

Høringsfristen er satt til 5. september 2018. 

 

Høringen er tilgjengelig på departementet sine nettsider1. Vi ber om at høringssvar sendes 

elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar. Alternativt kan høringssvar 

sendes Samferdselsdepartementet, helst pr. e-post til postmottak@sd.dep.no 

                                                
1 https://www.regjeringen.no/prikkbelastning 
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Side 2 
 

 

Med hilsen 

 

 

Lasse Lager (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marcel Henri Godonou 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg   



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 

Autoriserte Trafikkskolers 

Landsforbund 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 

Bilimportørenes 

Landsforening 

Datatilsynet 

Den Norske Advokatforening 

Den Norske Dommerforening 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Domstoladministrasjonen 

Finansdepartementet 

Finansnæringens 

Hovedorganisasjon 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Forsvarergruppen av 1977 

Forsvarsdepartementet 

Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Helsedirektoratet 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Kongelig Norsk 

Automobilklub 

KS 

Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og 

matdepartementet 

Landsforeningen for 

Trafikkskadde 

Landsorganisasjonen i Norge 



 

 

Side 4 
 

MA - Rusfri trafikk og livsstil 

Nasjonalt folkehelseinstitutt 

NHO Transport 

Norges Automobil-Forbund 

Norges Bilbransjeforbund 

Norges Handikapforbund 

Norges juristforbund 

Norges Juristforbund 

Norges Lastebileier-Forbund 

Norges Taxiforbund 

Norges Turbileierforbund 

Norsk Bilsportforbund 

Norsk Motorcykkel Union 

Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 

Næringslivets 

Hovedorganisasjon 

Olje- og energidepartementet 

Opplysningsrådet for 

Veitrafikken 

Politidirektoratet 

Politiets Fellesforbund 

Regjeringsadvokaten 

Riksadvokaten 

Sivilombudsmannen 

Statens havarikommisjon for 

transport 

Statsministerens kontor 

Trafikkforum AS 

Transportøkonomisk institutt 

Trygg Trafikk 

Utenriksdepartementet 

Vegdirektoratet 

Yrkestrafikkforbundet 

 


