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Høring  — Endring i tapsforskriften  — nye regler for ruspåvirket kjøring

Vi viser til høringsnotat av 4.10.2011 fra Det kongelige justis- og politidepartement. Oslo
politidistrikt har ingen innvendinger direkte mot de endringene som er forslått, men vi har
noen kommentarer og forslag til alternative løsninger.

Punkt 2.2.1 Tap av førerett ved påvirkning mellom 0,4 og 0,5 promille?
For ruspåvirket kjøring med påvirkingsgrad som ligger rett under tapsgrensen, bør det
ilegges prikker, jf forskrift av 19. september 2003 nr 1164 Forskrift om prikkbelastning.

I høringsnotatets punkt 2.2.1 blir det forslått å heve den generelle regelen om grensen for
tap av førerett fra 0,4 til 0,5 i promille Denne endringen har vi ingen innvendinger mot,
men heving av promillegrensen gjør det enda viktigere at det blir vurdert om det bør ilegges
prikker for påvirkingsgrad som ligger rett under den nye tapsgrensen.

Som det kommenteres i høringsnotatet, kan heving av tapsgrensen bli sett på som en
uheldig liberalisering av ruspåvirket kjøring - ileggelse av prikker vil i stor grad kompensere
for det.

Punkt 2.2.3 Ruspåvirket kjøring i prøveperioden
I punkt 2.2.3 foreslås det å ilegge tap av førerett for kjøring med lavpromille i
prøveperioden.

Dersom det ilegges prikker for lavpromille som skissert over, skal det etter forskrift om
prikkbelastning 3 annet ledd registreres dobbelt antall prikker for førere med
prøveperiode. Vi mener dette er en god alternativ måte å gi en skjerpende straff for
lavpromille i prøveperioden.
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Doble antall prikker vil i større grad harmonisere med de skjerpede sanksjonene i
prøveperioden gitt for andre trafikale overtredelser. Løsningen vil gi et enklere og mer
helhetlig regelverk.
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