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Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 15. april 2010 med spørsmål om
Justisdepartementets syn på SMS-tjenester som varsler politiets trafikkontroller.

Justisdepartementet har også selv fått lignende henvendelser fra publikum, og i den
forbindelse konferert med Politidirektoratet om det operative synet på saken.

Tilbakemeldingen vi har fått, og gitt videre, er at det generelt ikke anses som et stort
problem at informasjon om at politiet er på veiene når ut til publikum. Tidvis sender
politiet også selv ut informasjon om planlagte aksjoner, nettopp i forebyggingsøyemed.
Ingen vil imidlertid ha eller få eksakte tidsangivelser for kontrollene, som også ofte
flyttes hyppig rundt. Varslingstjenestene på SMS baserer seg på tips om observasjoner
av politikontroller, og gir i beste fall et øyeblikksbilde.

For øvrig har vi vist til at spørsmålet om å forby slike varslingstjenester ble vurdert i
forbindelse med innføringen av forbudet i vegtrafikkloven § 13 a mot varslingsutstyr o.l.
i motorvogn, jf. Ot.prp. nr. 40 (2000-2001) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4
om vegtrafikk:

"I høringsbrevet ble forbudet foreslått avgrenset mot utstyr som på en mer indirekte måte brukes til
varsling av trafikkontroller, så som via Internett eller over mobiltelefon. Denne avgrensningen er blant
annet begrunnet med at det rettslig sett anses problematisk å nedlegge forbud mot å spre informasjon
som i utgangspunktet er åpent tilgjengelig, i tillegg til at det vil være vanskelig å avgrense hvilke typer av
indirekte varsling som i så fall skulle forbys. For visse typer indirekte varsling vil det også bli vanskelig å
bevise brudd på bestemmelsen. Departementet antar at eventuelle negative konsekvenser av nevnte
varslingsvirksomhet - som at trafikanter unndrar seg oppdagelse - kan motvirkes på annen måte,
eksempelvis ved hyppig flytting av trafikkontrollene rundt i et større område."

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Politiavdelingen Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersgt 42 22 24 90 90 Telefaks Merethe Rein
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 22 24 95 30 22245211



Justisdepartementet ser ikke behov for en ny vurdering av om sms-varsling av
trafikkontroller bør forbys på grunn av tjenestens karakter. Det er imidlertid et
reelt trafikksikkerhetsproblem at sms-varsling kan stimulere til lesing og sending av
sms under kjøring. Dette er forbudt i henhold til vegtrafikkloven § 23 b og forskrift om
forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, og vil føre til
strenge reaksjoner.
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