
Nye gebyrsatser fra nyttår. 

DYRERE Å GJØRE FEIL 

Fra årsskiftet er det blitt dyrere å gjøre feil i trafikken. Gebyrsatsene for bl.a. ikke å bruke 
hjelm eller bilbelte er økt fra 500 til 750 kroner, og satsene for forenklet forelegg økte 
samtidig med i gjennomsnitt 25 prosent. 

Satsene for ikke å benytte såkalt påbudt verneutstyr, bilbelte eller hjelm, samt å kjøre med 
mindre mønsterdybde enn lovlig minimum, har vært beholdt siden 1993. Når det gjelder 
overtredelser av fartsgrenser, kjøring i strid med trafikkskilt, ulovlig forbikjøringer med mer, 
har disse satsene vært de samme i bare to år. 

Vi bringer her "prislista" vedtatt i statsråd før årsskiftet. 

Gebyr: 

• kjøring med dekk med mønsterdybde under lovlig minimum, kr. 750.-  
• kjøring uten bruk av påbudt verneutstyr, bl.a. bilbelte og hjelm, kr. 750.-  
• brudd på lov om førers ansvar overfor en eller flere passasjerer under 15 år som ikke 

bruker påbudt verneutstyr, kr. 750.-. 

Forenklede forelegg, økte bøtesatser: 

Fartsoverskridelser ved fartsgrense på 60 km/t eller lavere:  

• til og med 5 km/t - kr. 500,-  
• til og med 10 km/t - kr. 1000,-  
• til og med 15 km/t - kr. 1500.-  
• til og med 20 km/t - kr. 2000.-  
• til og med 25 km/t - kr. 3000.- 

Fartsoverskridelser ved fartsgrense på 70 km/t eller høyere: 

• til og med 5 km/t - kr. 500.-  
• til og med 10 km/t - kr. 1000.-  
• til og med 15 km/t - kr. 1500.-  
• til og med 20 km/t - kr. 2000.-  
• til og med 25 km/t - kr. 2500.-  
• til og med 30 km/t - kr. 3000.-  
• til og med 35 km/t - kr. 4000.-  
• kjøring mot rødt lys, kr. 3000.-  
• kjøring i strid med trafikkskilt, bl.a. "innkjøring forbudt" og "kollektivfelt", kr. 2500.-  
• kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveier, 

kr.1500.-  
• ulovlig forbikjøring, kr. 3000.-  
• brudd på vikeplikten, kr. 3000.-  
• kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller utilstrekkelig utsyn, 

kjøring med feil på nærlys, fjernlys eller kjørelys, kr. 800.-  
• kjøring med flere passasjerer enn det kjøretøyet er registrert for, kr. 800.-  



• kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse 
("trimming"), kr. 1500.-  

• kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke 
virker, kr. 1500.-  

• kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke 
virker kr. 3000.-  

• kjøring på motorvei med traktor som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring 
med moped på motorvei, kr. 700.-  

• kjøring med sykkel mot rødt lys, uten foreskrevne lykter eller i strid med 
forbudsskilter samt sykling på motorvei, kr. 500.- 

Man kan oppnå "rabatter", dersom man bryter flere regler samtidig. For dersom det foreligger flere overtredelser 
som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt 
ut og summen av de øvrige reduseres med 50 prosent. 

 


