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Vi takker for oversendt forslag til "Endringer i tapsforskriften — nye regler for ruspåvirket kjøring".

Generelt er vi enige i at retningslinjer for tap av førerett ved overtredelse av Veitrafikkloven § 33, at
tilfelle med kun alkohol behandles mest mulig likt med tilfelle hvor kun andre rusmidler er påvist.

Videre er vi også enige i at ileggelse av straff for kjøring med alkohol i blodet i området 0,2 — 0,5 %
normal ikke skal medføre tap av førerett, dersom det ikke forligger skjerpende omstendigheter som
nevnt i kapittel 3, § 3-1.

Vi har ingen bemerkninger til de øvrige forslag til tap av førerett knyttet il høyere alkoholverdier.

Med hensyn til prinsippet om lik behandling for tilfelle med kun alkohol og tilfelle med andre
rusmidler, vil vi påpeke at det ikke er mulig å ha så spesifikke grenser for tapsforskriften når det
gjelder tilfelle med andre rusmidler, sammenlignet med alkohol tilfelle. Eksempelvis gjelder dette
alkoholområdene 0,5 — 0,8 o/oo og 0,8 — 2,0 o/oo. Disse forhold er også nevnt i høringsnotatet. De
nye straffutmålingsgrenser for de 20 stoffene som omfattes av forskriften "Etablering av faste grenser
for påvikning av andre stoff enn alkohol" har fastsatt grenser som korrelerer til hhv 0,2, 0,5 og 1,2
o/oo. For 13 av de 20 stoffene er det kun fastsatt grenser relatert til forbudsgrensen på 0,2 o/oo (jfr.
forskriften)

Ut fra erfaring fra arbeid med trafikksaker behandlet ved Nasjonal folkehelseinstitutt, vil vi

Nasjonalt folkehelseinstitutt Lovisenberggata 6 rettstoks@fhi.no Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Postboks 4404 Nydalen Tlf: 21 07 70 00 www.fhi.no Rettstoksikologi - metodeutvikling og spesialanalyse

0403 OSLO Faks: 22 38 32 33 NO 983 744 516 Saksbeh.: Asbjørg Christophersen, 21 07 78 60



også påpeke at i flertallet i trafikktilfellene med andre rusmidler, blir det påvist mer en ett stoff,
(gjennomsnitt nærmere 3). Videre har studier utført ved vårt institutt vist at en stor andel
førere tatt for påvirket kjøring, har tidligere vært arrestert for samme forhold. Dette gjelder spesielt
tilfelle med andre rusmidler sammenlignet med alkohol.

Disse saker vil sannsynligvis komme inn under forhold med skjerpende omstendigheter og derfor
vurderes individuelt mht på straffeutmåling.
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