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Framlegg til endringar i vegtrafikklova knytt til andre rusmiddel enn alkohol —
høyring av rapport frå arbeidsgruppe

Borgarting lagmannsrett støtter hovedpunktene i det fremlagte forslaget til lovendringer rettet

mot kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Av hensynet til

trafikksikkerheten er det vesentlig å treffe tiltak for å begrense kjøring under påvirkning av

alkohol og/eller andre rusmidler.

Borgarting lagmannsrett anser det som viktig å innføre et "nulltoleranseprinsipp med

minstegrenser" fastsatt i forskrift når det gjelder narkotikapåvirket kjøring. Det heter om dette

blant annet side 47 i arbeidsgruppens rapport:

Arbeidsgruppen presiserer at det fra et forbud basert på et nulltoleranseprinsipp, vil bli
foreslått unntak for stoff inntatt i henhold til og i overensstemmelse med gyldig resept.
I slike tilfeller bør vedkommende fører bedømmes etter en individuell
påvirkningsregel. Dersom man i samsvar med gyldig resept har inntatt legemidler som
medfører slik grad av påvirkning at kjøreferdigheten settes ned, må dette fortsatt være
straffbart. Slik er også regelen etter gjeldende vegtrafikklov § 22 første ledd.

Borgarting lagmannsrett støtter arbeidsgruppens forslag. I tilknytning til sitatet fra

arbeidsgruppene utredning gjør vi imidlertid oppmerksom på at det ikke er et vilkår for

overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd at kjøreferdigheten er satt ned. For

overtredelse av § 22 første ledd er det tilstrekkelig at føreren er "påvirket" i lovens forstand.

Derimot er det et vilkår for overtredelse av vegtrafikkloven § 21 første ledd at føreren "ikke

kan anses skikket til å kjøre på trygg måte". Etter arbeidsgruppens forslag er det derfor § 21

første ledd som vil være aktuell dersom føreren i samsvar med gyldig resept har inntatt

legemidler som medfører at kjøreferdigheten er nedsatt.
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Vi gjør også oppmerksom på en direkte feil i arbeidsgruppens rapport side 14. Her er det

under henvisning til vegtrafikkloven § 22 første ledd uttalt at bestemmelsen bare vil "ha

selvstendig betydning i forhold til fører av kjøretøy som ikke regnes som motorvogn — for

eksempel sykkel". Dette er ikke riktig. Det er vegtrafikkloven § 21 første ledd som særlig har

betydning for kjøretøy som ikke regnes som motorvogn. Etter gjeldende rett har § 21 første

ledd også betydning for kjøring av motorvogn under ruspåvirkning av andre stoffer enn
alkohol.

Forslaget til nytt tredje ledd i vegtrafikkloven § 22 fastsetter at gyldig resept skal medbringes

under kjøring. Det bør klarlegges nærmere hva som skal være konsekvensene dersom gyldig

resept ikke er tatt med på kjøreturen. Skal dette får betydning for overtredelse av § 22, eller

skal unnlatelse av å medbringe gyldig resept anses som et eget straffbart forhold?
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