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Høringsuttalelse - tapsforskriften - ruspåvirket kjøring m.v.

Det vises til departementets høringsbrev og notat vedrørende endringsforslag av
tapsforkriften. Endringsforslaget er basert på endring i vegtrafikkloven relatert til
kjøring i ruspåvirket tilstand.

NAF har med sine ca 520.000 medlemmer som kjent trafikksikkerhet som en
sentral arbeidsoppgave og støtter generelt forslag til probate tiltak som vil kunne
redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med enkelte påpekninger ga
vi derfor vår generelle støtte til forslaget om å endre vegtrafikkloven i 2009 og
etableringen av faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol i 2011.
Grunnlaget for støtten har vært et nulltoleranseprinsipp med -en av praktiske
grunner- minstegrense.

Det foreliggende forslag med endringer i tapsforskriften fremstår som både en
nødvendig og logisk oppfølging av ovennevnte regelendringer som vi i utgangs-
punktet gir vår generelle tilslutning til.

Til enkelthetene i nærværende forslag vil vi få bemerke :

Ta av føreretten ved åvirknin mellom 0 4 o 0 5 romille

I høringsforslaget foreslås det at man fjerner hovedregelen i forskriftens § 3-1
første ledd som slår fast tap av førerretten for minst 6 mnd. hvis fører har en
påvirkning av alkohol mellom 0,4 og 0,5 promille. Bakgrunnen for forslaget synes
å være flertallets uttalelse i Prop. 9 L (2010-2011) om at kjøring under påvirkning
av andre stoffer enn alkohol  ikkje gir grunnlag for, med tilstrekkelig presisjon, å
fastslå dei marginale forskjellane som gjer seg gjeldande i påverknadsskiktet
0,4 — 0,5.

Ut fra prinsippet om lik behandling av samme påvirkningsgrad, foreslår man på
denne bakgrunn å sløyfe det generelle tap av føreretten for området 0,4 -0,5.
Etter NAFs oppfatning fremstår forslaget utvilsom som en liberalisering. Det som
fremstår som mer bemerkelsesverdig, er at man ved slik argumentasjon sår tvil
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om de grensene som er slått fast i forslaget til faste grenser for kjøring under
påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Lagt til grunn en slik forståelse, burde
man etter NAFs syn heller ha lagt inn en noe større usikkerhetsmargin i dette  
regelverket enn å fjerne tap av førerretten for området 0,4 -0,5 i tapsforskriften.

NAF finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gi sin støtte til denne delen av
forslaget, men gir vår tilslutning til øvre momenter bl.a. det som fremkommer om
skjerpende omstendigheter.

Departementet går i sitt forslag ikke konkret inn på reaksjonen overfor førere
som har sitt førerkort på prøve. Vi går derfor ikke inn på dette her utover å
fastholde vårt syn at like overtredelser bør ha samme reaksjon slik
departementet legger til grunn i  øvrige  spørsmål som drøftes.

Ta av føreretten ved brudd å ve trafikklovens 22b

NAF er enig i den materielle videreføringen av avholdspliktslovens § 1 til den nye
§ 22b i vegtrafikkloven. Dette fremstår både som et fremme av trafikksikkerheten
og medvirker til å skape et enhetlig lovverk om avholdsplikt innen
transportsektoren.

Avslutningsvis takker vi for at vi ble gitt anledning til å komme med våre
synspunkter i anledning forslaget.

Med vennlig hilsen
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