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Vår ref.: 
2015/1848-2 

Arkiv nr.: 
008 

Saksbehandler: 
Sjefingeniør B E Krosness 

Dato: 
2015-07-08 

Uttalelse til høring av 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. 

Vi viser til e-postmelding fra Samferdselsdepartementet 2015-04-23. 

I likhet med at ruspåvirket kjøring på veiene er et trafikksikkerhetsproblem er ruspåvirket 
ferdsel til sjøs et sjøsikkerhetsproblem. 

Til sammenligning nevnes at sjøloven § 143. Alkoholpåvirkning m.m. har bestemmelser 

som gjelder for den som fører skip som har en største lengde på 15 meter eller mer har 
bestemmelser som synes analoge med vegtrafikkloven § 22. Ruspåvirkning av 
motorvognfører. Vi kan imidlertid ikke se at loven har en tilsvarende forskrift om faste 

grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel. 

Videre finnes det tilsvarende bestemmelser i småbåtloven § 33. Alkoholpåvirkning av 
småbåtfører. Bestemmelsene i denne loven synes å være mer liberale med hensyn til bruk 

av rusmidler enn de to forannevnte lovene. 

Generelt vil vi gi uttrykk for at en harmonisering av bestemmelser om bruk av rusmidler i 
forbindelse med føring av enten kjøretøy på vei eller fartøy til sjøs ideelt sett kan være 
ønskelig. 

For øvrig nevnes at vi leser forskriften på høring slik at det kan være lovlig å kjøre i påvirket 
tilstand (ikke av alkohol) når dette skjer som følge av en gjeldende forskrivning fra lege 
eller tannlege. Uten å kjenne bakgrunnen for denne bestemmelsen eller omfanget av 
ferdsel i en slik tilstand, må en likevel kunne anta at den kan være uheldig med hensyn til 
sikkerheten i trafikken. 
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