
RIKSADVOKATEMBETET

,J.nr:020/5—Ct)(0cUo

0 3 JUL1 2015
Arkiv:
Saksbeh: ,I AM

HORDALAND STATSADVOKATEMBETER

Riksadvokaten
Postboks 8002 Dep.
0030 OSLO

Deres ref. Vår ref:201500795 THO 29. juni 2015

Horing — Forslag om endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre stoffer
enn alkohol med mer.

Kjøring i påvirket tilstand er en kriminalitetsform hvor antall overtredelser er høy. Det er
derfor ønskelig at det etableres objektive straffbarhets- og straffeutmålingsgrenser for så
mange stoffer som mulig og at disse grensene holdes mest mulig stabile over tid.

Stabile grenser gir forutberegnelighet for publikum og enklere saksbehandling for domstoler,
påtalemyndighet og forsvarere. Stabile straffbarhetsgrenser reduserer også problemer ved
regelvalg jf strl 1902 § 3 og strl 2005 § 3. Ved endring av grenser for denne type kriminalitet
vil det også kunne oppstå prosess med påstander om rettsuvitenhet som følge av at
myndighetene ikke har gjort nok for å informere om nye faste straffbarhetsgrenser jf strl 2005

26.

Det er derfor ønskelig at grensene endres sjelden og at grenseendringene innføres/ trer i kraft i
tilknytning til årsskifter slik at de blir lette å praktisere.

Statsadvokatene i Hordaland tiltrer forslagene om straffbarhets- og straffeutmålingsgrenser
for flere stoffer.

Statsadvokatene i Hordaland har ikke merknader til forslagene om endring av
straffbarhetsgrensene for buprenorfin og MDMA utover de generelle merknadene til endring
av slike grenser som er angitt over.

Statsadvokatene i Hordaland tiltrer forslaget fra referansegruppen om at bl.a. konsentrasjoner
av benzodiazepiner kan summeres ved hjelp av omregning til diazepamekvivalenter og at
noen opioider summeres ved bruk av morfinekvivalenter. Det er ønskelig at denne summering
kan skje forut for oversendelse av analyseresultatene til politidistriktene og at både
analyseresultat og summering mottas samtidig.

Referansegruppens øvrige forslag og presiseringer tiltres.
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Sammenheng med saker andre saker enn de soni gjelder kjøring i påvirket tilstand

Riksadvokaten har, i rundskriv RA-2014-2 om narkotikasaker pkt IV, som benytter
rusdosebegrepet til fastsettelse av grensene mellom strl § 162 første, andre og tredje ledd, vist
til en tabell inntatt på side 19 i rapport fra faglig rådgivningsgruppe 2010 om Etablering av
faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol. Denne tabell angir, i tillegg til forslag
til forbudsgrenser for ulike stoffer, størrelsen på en "rusdose"/ påvirkningsdose av den enkelte
stofftype i milligram og konsentrasjon "rusdose"/påvirkningsdose i tM pr liter fullblod.

Det er ønskelig at disse tabellene, som omhandler beslektede tema, blir samlet, ajourført og
offentliggjort på ett sted. Tabellene kan da for eksempel ha følgende kolonneoverskrifter:

Stoff
"Rusdose"/ påvirkningsdose (i mg eller gg)
Konsentrasjon "rusdose"/påvirkningsdose (1.1M liter fullblod)
Straffbarhetsgrense (gM liter fullblod)
Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (gM liter fullblod)
Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (gM liter fullblod)
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