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Høring - Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste 
grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn 
alkohol m.m. 
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om faste 
grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste 
grenser). 
 
Det er uttalt i lovmotivene (prop. 9 L 2010-2011) at forskriften skal være dynamisk og de 
faste grensene bør oppdateres jevnlig, jf. nye vitenskapelige publikasjoner og 
bruksmønsteret for rusmidler. En referansegruppe med deltagere med medisinsk- og 
rettstoksikologisk fagkompetanse ble på denne bakgrunn nedsatt i 2020. Referansegruppen 
fikk i mandat å blant annet vurdere eksisterende faste grenser og utredet forslag til faste 
straffeutmålingsgrenser for amfetamin og metamfetamin.  
 
Rapporten fra referansegruppen (N-0577) ble overlevert til Samferdselsdepartementet i mai 
2021. På bakgrunn av referansegruppens tilrådinger og det generelle behovet for å revidere 
forskriften foreslår departementet at forskrift om faste grenser endres i tråd med vedlagte 
forslag. 
 
Forslaget som legges frem gjelder endring i forskriftens vedlegg I. Endringsforslaget er 
utarbeidet med utgangspunkt i de vurderinger som er påpekt og utredet av 
referansegruppen, jf. vedlagte rapport. Det er redegjort nærmere for bakgrunnen for forslaget 
i rapporten og vedlagte høringsnotat. Formålet med endringene er å gi økt trafikksikkerhet, 
fremme likebehandling av andre stoffer og alkohol samt effektivisere saksgangen. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 30. september 2021.    
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Side 2 
 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer 
eller andre som ikke er oppført på adresselisten. 
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter 
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at 
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.   
 
Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatet kan rettes til: grete.mathisrud@sd.dep.no 
 
Med hilsen 
 
 
Lasse Lager (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Grete Mathisrud 
utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 

Agder lagmannsrett 
Akademikerne 
AKT - Agder Kollektivtrafikk AS 
Arbeids- og sosialdepartementet 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund 
Oslo Universitetssykehus, seksjon for 
rettstoksikologisk fortolkning v/Marianne 
Arnestad Avd. for rettsmedisinske fag 
Barne- og familiedepartementet 
Borgarting lagmannsrett 
Datatilsynet 
Den Norske Advokatforening 
Den Norske Dommerforening 
Den norske legeforening 
Den rettsmedisinske kommisjonen v/Karl 
Heinrik Melle 
Domstoladministrasjonen 
Eidsivating lagmannsrett 
Fagforbundet 
Farmakologisk avd. Haukeland 
Universitetssykehus 
Farmakologisk avd. Oslo Universitetssykehus 
Farmakologisk avd. St. Olavs hospital v/Arne 
Helland 
Finans Norge 
Finansdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Frostating lagmannsrett 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Gulating lagmannsrett 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Helsedirektoratet 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Hålogaland lagmannsrett 
Jernbanedirektoratet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Klima- og miljødepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Kongelig Norsk Automobilklub 
KS - Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon 



 

 

Side 4 
 

 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Landsforeningen for Trafikkskadde 
Landsorganisasjonen i Norge 
Lastebileiernes forening 
Luftfartstilsynet 
MA - Rusfri trafikk 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
NHO Transport 
Norges Automobil-Forbund 
Norges Handikapforbund 
Norges Juristforbund 
Norges Lastebileier-Forbund 
Norges Politilederlag 
Norges Taxiforbund 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Norges Transportforbund 
Norges Turbileierforbund 
Norsk forening for klinisk farmakologi 
Norsk Motorcykkel Union 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Opplysningsrådet for Veitrafikken 
Oslo politidistrikt 
Parat 
Politidirektoratet 
Politihøgskolen 
Regjeringsadvokaten 
Riksadvokaten 
Sivilombudsmannen 
Statens havarikommisjon 
Statens jernbanetilsyn 
Statens legemiddelverk 
Statens rettstoksikologiske institutt 
Statens råd for likestilling av 
funksjonshemmede 
Statens Trafikklærerskole 
Statens vegvesen 
Statsministerens kontor 
Sysselmannen på Svalbard 
Trafikkforsikringsforeningen 
Trafikkforum AS 



 

 

Side 5 
 

 
Trygg Trafikk 
Utenriksdepartementet 
Utrykningspolitiet 
Yrkestrafikkforbundet 
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