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Høring - forslag om økning av gebyr for manglende bruk av
verneutstyr - bilbelte, hjelm m.m.
Samferdselsdepartementet har ved brev av 15. september 2008 bedt Vegdirektoratet om å
sende på høring et forslag om å øke gebyrene for manglende bruk av påbudt verneutstyr fra
750 kroner til kr 1500 kroner. I sammenheng med dette er vi også bedt om å vurdere om en
bør endre regelverket når det gjelder fører sitt ansvar for passasjerer under 15 år som ikke
bruker påbudt verneutstyr. Etter dagens regelverk blir manglende bruk av påbudt verneutstyr
for passasjerer under 15 år regnet som en overtredelse, og det blir bare ilagt ett gebyr,
uavhengig av hvor mange barn som faktisk er usikret.
Bilbeltegebyret ble fastsatt til 750 kroner i år 2000, og er ikke justert siden.
Bruk av bilbelte er et av de trafikksikkerhetstiltakene med størst virkning på skadeomfanget.
En bilfører, og en passasjer i forsetet, som bruker bilbelte reduserer dødsrisikoen med 50 pst.
For passasjerer i baksete er reduksjonen 25 pst.
Bruksprosenten ligger i dag på i overkant av 90 pst. Likevel konstaterte vegvesenets
ulykkesanalysegrupper for året 2006 at av i alt 162 personer i bil som omkom var det hele 66,
eller 41 pst. som ikke brukte bilbelte. I 2005 var andelen 44 pst.
En økning av gebyret vil avspeile hvor viktig det er å bruke bilbelte, samtidig som størrelsen
på gebyret står i et visst forhold til de gebyr det er naturlig å sammenligne seg med.
Ut fra sammenhengen i regelverket og ikke minst hensynet til at sammenlignbare handlinger
bør sanksjoners likt, forslås det at også gebyr for overtredelse av påbud om bruk av annen
type vernutstyr under kjøring med motorvogn økes tilsvarende som bilbeltegebyret. Dette
gjelder gebyr for manglende bruk av hjelm og barnesikringsutstyr. Ut fra hensynet til
trafikksikkerheten for den enkelte, kan det ikke argumenteres for at det er mindre viktig med
bruk av hjelm eller sikring av barn som passasjerer, enn at den enkelte bruker bilbelte.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Det å unnlate å sikre flere barn under 15 år, mener vi også at bør sanksjoneres strengere enn i
dag. Det foreslås derfor at det skal kunne ilegges to gebyr dersom en har unnlatt å sikre to
eller flere barn under 15 år.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende ordlyd i § 2 i forskrift 17. september 1993 nr.
855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (endringene framkommer i
kursiv):
Gebyret er kr 500,- for alle overtredelser med unntak av § 1 f hvor gebyret er kr 750,og § 1 h og i hvor gebyret er kr 1500,-. Det ilegges ett gebyr for hver overtredelse.
Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger regnes som én overtredelse, jf § 1 e).
Motsatt gis det ett gebyr for hvert dekk med ulovlig mønsterdybde, jf § 1 f). Ved
kjøring med flere usikrete passasjerer under 15 år, jf § 1 i), ilegges det to gebyr.
Til orientering i tilknytning til endringen medtas også ordlyden i forskriftens § 1:
§ 1. Den som har fylt 15 år kan av politiet eller regionvegkontoret ilegges gebyr for
følgende overtredelser:
a) unnlatt å ha med seg førerkort eller mopedførerbevis
b) unnlatt å ha med vognkort under kjøringen
c) kjørt uten hastighetsmåler eller med hastighetsmåler som ikke virker
d) unnlatt å ha med seg varseltrekant
e) kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger, eller uten å medbringe kjettinger
f) kjørt med dekk med mønsterdybde under lovlig minimum
g) kjørt med signalhorn som gir lyd med varierende tonehøyde eller styrke
h) unnlatt bruk av påbudt verneutstyr (hjelm, bilbelte), jf forskrift 21. september 1979 nr. 7
om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
i) ikke etterkommet førers ansvar overfor en eller flere passasjerer under 15 år som ikke
bruker påbudt verneutstyr (hjelm, bilbelte, barnesikringsutstyr).
Vegdirektoratet anmoder høringsinstansene om eventuelt å forelegge forslaget til endringer
for sine respektive underliggende etater.
Uttalelsene bes sendt Vegdirektoratet innen 1. februar 2009. Dette kan gjøres enten skriftlig
eller pr. e-post til: firmapost@vegvesen.no.
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Høringsbrevet med vedlegg blir til orientering også lagt ut på internettsidene til Statens
vegvesen med adresse: www.vegvesen.no/horinger.

Trafikksikkerhetsseksjonen
Med hilsen

Finn Harald Amundsen
seksjonsleder
Harald Gjelsvik

1 vedlegg
Kopi: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO (Deres ref.: 07/26-KAS).
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Eksterne mottakere:
Adressater
(se vedlagte liste)

Interne mottakere:
0.Postmottak sør
0.Postmottak vest
0.Postmottak øst
0.Postmottak midt
0.Postmottak nord

