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Høringsinnspill til forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk 

av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen og 

tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av forenklet forelegg  

Vegdirektoratet viser til Samferdselsdepartementets høring 5. juni 2018 med forslag om å 

innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i 

prikkbelastningsordningen og tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av 

forenklet forelegg ved forslag om endring i formkrav. 

 

Vegdirektoratet støtter forslaget om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av 

håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen. 

 

Statens vegvesen lanserte i juni 2018 en ny kampanje om oppmerksomhet. Kampanjen har 

en bred tilnærming til uoppmerksomhet og distraksjon i trafikken, inkludert 

mobilproblematikken. Forskning tilsier at kombinasjon av flere virkemidler er viktig for å 

oppnå optimal effekt for en kampanje. Statens vegvesen forsøker derfor å kombinere flere 

ulike virkemiddel for å få trafikantene til å endre atferd, for eks. juridiske og organisatoriske, 

i kombinasjon med informasjon og påvirkning. Dette er virkemidler som er sterke sammen 

fordi de utfyller hverandre på en god måte. Kommunikasjonstiltak formidler 

kampanjebudskapet på et emosjonelt nivå. Med juridiske og organisatoriske tiltak formidles 

og styres/kontrolleres budskapet på et praktisk nivå ved å vise handlekraft og håndheving av 

regelverket. Andre tiltak kan også iverksettes avhengig av type tema og målgruppe.  

 

Prikkbelastning av mobilbruk vil være et viktig kompletterende juridisk tiltak til 

oppmerksomhetskampanjen. For å oppnå mest mulig effekt av parallelle tiltak så tidlig som 

mulig anbefaler vi at en eventuell innføring av prikkbelastning iverksettes så snart som 

mulig, eksempelvis fra 1. januar 2019. 
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Vegdirektoratet har ingen innspill til forslag om endring i formkrav ved utstedelse av 

forenklet forelegg.  

 

 

Seksjon for trafikantadferd 

Med hilsen 

 

 

 

Ida Bergene Kongsrud 

avdelingsdirektør       Anette Hauge 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


