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Høringssvar – forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker – 

oppjustering av bøtesatser 

Vi viser til høringsbrev datert 8. november 2022. Forslaget tar sikte på å oppjustere 

bøtesatsene ved trafikkovertredelser med 30 %, begrunnet med et ønske om generelt å 

opprettholde bøtenes pønale effekt. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har trafikksikkerhet som en svært sentral strategisk 

målsetting. NLF arbeider aktivt ute blant medlemsbedriftene for å bygge god sikkerhetskultur, 

og har flere programmer hvor det arbeides med generelle og spesifikke tiltak for å sikre en god 

trafikksikkerhetskultur blant medlemmene og sjåførene.  

NLF sine medlemsbedrifter opplever at dagens bøtesatser absolutt har en pønal effekt, fordi 

bøtenivået for mange forseelser anses allerede som svært høyt. En ytterligere økning, slik 

forslaget innebærer, vil etter vårt syn generelt ikke være forholdsmessig, og vi er i tvil om 

hvilken effekt de vil ha for trafikksikkerheten blant våre medlemmer. Bøtesatsene vil stå i fare 

for å bli så høye at de mister sin legitimitet blant trafikantene.  

Terskelen for beslag/tap av førerkort er betydelig lavere i Norge enn i Sverige og Danmark, og 

for mange, særlig yrkessjåfører, oppleves dette som en del av et allerede svært strengt 

regime. NLF sine medlemsbedrifter er svært bekymret for at det høye bøtenivået vil medføre 

at rekrutteringen til bransjen blir ytterligere vanskelig, i en tid hvor det er stort behov for 

lastebilsjåfører. I tillegg oppleves prikkbelastningen som ilegges for enkelte av de samme 

forseelsene som medfører bøter, som en ekstra belastning, og i mange tilfeller som en dobbelt 

straff. Særlig gjelder dette når yrkessjåføren mister førerretten og inntekt, og samtidig risiko 

for å miste jobben. 

Departementet oppgir som nevnt at forslaget om 30 % økning av bøtesatsene «… er begrunnet 

i et ønske om generelt å opprettholde bøtenes pønale effekt.».  

Som departementet er kjent med, ble bøtene senest justert med virkning fra 1.3.2022. Den 

gang ble boten for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring 

med motorvogn økt fra 5000 kr til 7450 kr, og bøtesatser ved øvrige overtredelser ble 

oppjustert i samsvar med KPI-utviklingen fra 2021 til 2022. Også den gang ble oppjusteringene 

begrunnet «… dels i et ønske om generelt å opprettholde bøtenes pønale effekt.». Viser til vårt 

høringssvar i brev datert 1.2.2022.  
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NLF mener at forslaget om oppjustering av bøtenivået med 30 % ikke er begrunnet, at ønsket 

effekt ikke er beskrevet, og at forventet effekt ikke er redegjort for. I høringen blir det kun gitt 

en forenklet og overfladisk begrunnelse for forslaget, og kun knyttet til fartsoverskridelser. Det 

er ingen analyse av effektene av de hittil iverksatte oppjusteringene, noe vi finner svært 

underlig og kritikkverdig. 

I vurderingen av størrelsen på bøtesatsene, mener vi det kan være relevant å sammenligne oss 

med andre land. Tabellen under viser bøtenivåene i Norge, Danmark og Sverige for 

sammenlignbare brudd på trafikkregler, med forslaget som ligger i høringen.  

De tre landene har ikke samme system for å utmåle bøtenivået. I Norge og Sverige er for 

eksempel bøtene delt inn etter hvor mange km/t fartsgrensen overskrides, mens i Danmark er 

de delt inn etter hvor mange % fartsgrensen overskrides. For å forenkle sammenligningen, er 

den for fartsovertredelser gjort med eksakte overskridelser i de to fartsgrensesonene i og 

utenfor tettbebygde strøk. I tillegg er det sammenlignet enkelte andre eksempler på brudd på 

veitrafikklovgivningen som medfører bøter.  

Noen eksempler: 

Forseelse Norge 

NOK 

Danmark 

DKK/NOK* 

Sverige 

SEK/NOK** 

 

+5 km/t i 50-sone 1100 1800/2430 2000/1900 DK 51-59 km/t 

+10 km/t i 50-sone 3000 1800/2430 2000/1900 DK 51-59 km/t 

+15 km/t i 50-sone 5400 1800/2430 2400/2280 DK 60-64 km/t 

+20 km/t i 50-sone 7800 2400/3240 2800/2660 DK 65-69 km/t 

+25 km/t i 50-sone 12100 3000/4050 3200/3040 DK 70-74 km/t 

+5 km/t i 80-sone 1100 1800/2430 1500/1425 DK 81-95 km/t 

+10 km/t i 80-sone 3000 1800/2430 1500/1425 DK 81-95 km/t 

+15 km/t i 80-sone 4800 1800/2430 2000/1900 DK 81-95 km/t 

+20 km/t i 80-sone 6700 1800/2430 2400/2280 DK 96-103 km/t 

+35 km/t i 80-sone*** 14500 3000/4050 3600/3420 DK 112-119 km/t 

Kjøring mot påbudt 

kjøreretning §1 pkt 3 

7800 2000/2700 1000/950 DK Kørsel mot kørselsretning 

S Kört motordrivet fordon i 

fel typ av körfält 

Forbikjøring forbudt §1 

pkt 5 

9700 2000/2700 3000/2850 DK Overskredet spærrelinje 

ved overhaling 

S Omkörning vid 

omkörningsförbud 

Kjøring mot rødt lys §1 

pkt 2a 

9700 2000/2700 3000/2850  

Ikke overholdt vikeplikt 

§1 pkt 6 

9700 2000/2700 2000/1900  

Benyttet håndholdt 

mobiltelefon §1 pkt 12 

9700 1500/2025 1500/1425  

*) 1 DKK = 1,35 NOK. **) 1 SEK = 0,95 NOK. ***) Lastebiler kan i de aller fleste tilfeller ikke 

kjøre så fort.  
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Reglene for prikkbelastning (klippekortordningen i Danmark) er også ulike, og ikke direkte 

sammenlignbare med hensyn til antall prikker/klipp for overtredelser. Imidlertid gir den 

danske ordningen ikke automatisk tap av førerrett når grensen er nådd, men «… at du i 

henhold til færdselslovens § 60b, skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at 

bevare din førerrett.».  

NLF mener en slik oversikt over bøtesatsene i andre land, for sammenlignbare overtredelser, 

burde vært en del av kunnskapsgrunnlaget for forslaget.  

Oversikten viser etter NLF sitt syn to vesentlige forhold: det ene er at nivåene er svært ulike 

for samme overtredelse, hvor det norske nivået er svært mye høyere enn både dansk og 

svensk nivå. Det andre er at de norske bøtene for fartsoverskridelser øker svært progressivt 

sammenlignet med de danske og svenske. NLF undrer seg over at myndighetene i de tre ellers 

like landene kan gjøre så ulike vurderinger knyttet til dette. 

NLF savner derfor en (grundig) faglig begrunnelse for at bøtene må opp på det nivået som 

departementet nå ønsker.  

NLF mener at dersom bøtene skal opprettholde sin pønale effekt, må de også være 

forholdsmessige og ha legitimitet og aksept blant trafikantene. Dette mener vi nå ikke blir 

tilfelle dersom forslaget blir iverksatt. I Politilovens §6, første og annet ledd står det:  

«§6 Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres 

Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller 

ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak. 

Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller 

uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må 

være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og 

omstendighetene for øvrig.» 

Det antas at svenske og danske myndigheter har like ambisiøse trafikksikkerhetsmål som de 

norske. Ettersom (det totale) regimet knyttet til fartsovertredelser er såpass mye strengere i 

Norge enn i Sverige og Danmark, etterlyser vi faglig belegg for at enda strengere straffer er 

formålstjenlig, med mindre det egentlige formålet er høyere inntekter til staten. 

Departementet opplyser at økningen i satsene vil gi en årlig merinntekt på om lag 241 mill kr.  

NLF mener forslaget, i mangel av faglig trafikksikkerhetsmessig dokumentert begrunnelse og 

manglende evaluering av de siste oppjusteringene, framstår med en ren fiskal begrunnelse. 

NLF støtter derfor ikke forslaget om å øke bøtesatsene med 30 %. 

Vennlig hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 

                                           

Geir A. Mo Thorleif Foss 

Administrerende direktør Seniorrådgiver næringspolitikk 


