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HØRING — endringer i tapsforskriften — rye regler for ruspåvirket kjøring mv

Trygg Trafikk er tilfreds med at Norge nå får en likebehandling av kjøring under
påvirkning av alkohol og av andre berusende eller bedøvende stoffer.

Endringene som er foreslått innebærer en forenkling av regleverket og medfører at de
som blir tatt med promille mellom 0,4 og 0,5 ikke lenger vil miste førerkortet. Trygg
Trafikk var, sammen med endel andre aktører, kritisk til dette da det ble føreslått av
arbeidsgruppen (2009). Selv om denne endringen gjelder lavpromille og ikke er et nivå
som gir størst utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, ønsker Trygg Trafikk fortsatt å
påpeke at dette kan oppfattes som en liberalisering av regelverket. Det kan sende
uheldige signaleffekter.

Forslaget innebærer at det fortsatt skal kunne fastsettes tap av førerrett ved ileggelse av
straff mellom 0.2 og 0.5 promille, når det foreligger skjerpende omstendigheter. I
høringsnotatets punkt 2.2.2 påpekes det at dette langt på vei kan styrke de allmenn- og
individualpreventive momentene for straff ved lav påvirkning. Trygg Trafikk mener at det
er svært viktig at denne muligheten opprettholdes. For å få den preventive virkningen er
det avgjørende at domstolene faktisk benytter den mulighetene som ligger i § 3.1 og
også viktig hvordan dette kommuniseres til publikum.

Trygg Trafikk støtter forslaget om at sjåfører som har førerretten på prøve vil miste
førerretten ved påvirkning av alkohol eller annen rus mellom 0.2 og 0.5 promille eller
tilsvarende. Trygg Trafikk mener det er gir et klart signal til ferske førere og vil bidra til
at dette kommuniseres til målgruppen.
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