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Høringsinnspill - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i 

vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og 

antall prikker 

 

Vi viser til Samferdselsdepartementets høring 1. oktober 2020 med forslag til endring i 

forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning.  

 

I likhet med Samferdselsdepartementet mener også Statens vegvesen at det er mye som 

tyder på at bruksforbudet ikke overholdes i tilfredsstillende grad. Med bakgrunn i 

risikopotensialet som bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring innebærer, er det, av 

trafikksikkerhetsmessige grunner viktig å gjennomføre ytterligere tiltak. Da prikkbelastning 

ble innført i 2019, ble det vurdert om man skulle ha en økning i bøtesatsen, men det ble 

ikke vedtatt. For å få en mer preventiv funksjon og øke etterlevelsen av bruksforbudet anser 

vi en økning i både bøtesatsen og prikkbelastning som nødvendig. 

 

Samtidig er det viktig å presisere at antall prikker ikke nødvendigvis viser overtredelsens 

alvorlighetsgrad eller risiko for ulykker. Mindre fartsovertredelser og manglende sikring av 

barn i bil blir i dag registrert med to prikker. Dette er også overtredelser som har stort 

risikopotensiale. Vi ser likevel at det innenfor bruk av håndholdt mobil under kjøring er 

behov for tiltak som kan føre til en reell adferdsendring hos bilførere. Økt antall prikker for 

overtredelsen kan bidra til dette.  

 

Statens vegvesen støtter derfor forslaget om en økning av bøtesatsen for bruk av håndholdt 

mobiltelefon og økningen av antall prikker som registreres ved bruk av håndholdt 

mobiltelefon under kjøring med motorvogn.  
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Statens vegvesen ser det som naturlig at bøtesatsene for øvrige trafikkovertredelser blir 

oppjustert i tråd med konsumprisindeksen.  
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