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Svar på fremlegg til endringer i vegtrafikkloven og høring av rapport fra
arbeidsgruppe
ATL mener generelt om rus i trafikk at det må innføres en nullgrense for påvirkning av
andre rusmidler enn alkohol slik som det er i nær sagt alle land i Europa. Unntak må bare
omfatte bruk av foreskrevet medisin.
ATL støtter med dette i hovedtrekk de forslag som fremkommer, men vil på noen områder
gjerne se noen strengere restriksjoner.
1. ATL støtter endring av Vegtrafikkloven § 22a, slik at det innføres en lovhjemmel for
testing av andre rusmidler enn alkohol, uten at det foreligger mistanke om at slike stoffer
er brukt.
2. ATL mener for øvrig at helsetjenestens meldeplikt i forhold til førerkortforskriftens
helsekrav, bør innskjerpes. Dette gjelder ikke minst dersom pasienter bruker legemidler
som medfører risiko i trafikken. Etter vår mening er dette et poeng når det søkes om
erverv eller gjenerverv av alle typer førerkort.
3. ATL støtter mindretallet i arbeidsgruppen vedrørende forslaget om endring av
Vegtrafikkloven § 33 nr. 1, slik at tap at førerretten omfatter alle førere, og ikke bare de
med førerretten på prøve.
4. Når det gjelder straff og straffeutmåling, slutter ATL seg til forslaget om forenkling av
straffeutmålingsreglene, men dette må ikke oppfattes som en liberalisering. Det er
således nødvendig med løpende, god informasjon om ulovligheten og farene ved kjøring
i påvirket tilstand.

Med vennlig hilsen
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Henning Harsem
administrerende direktør

Besøksadresse:
Ryensvingen 15
0680 Oslo

Postadresse:
Postboks 144 Mangler ud
0612 Oslo

E-post: atl@atl.no
Internett: www.atl.no

Telefon:
22 62 60 80

Ordretelefon:
22 62 60 90

Telefaks:
22 62 60 81

