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Høring – forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse 

dopingmidler 

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 22. juni 2012 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Justis- og beredskapsdepartementet støtter forslaget om å innføre et straffebelagt 

forbud mot erverv, besittelse og bruk av doping. Politiet gjør beslag av doping også i 

forbindelse med narkotikasaker. Vi anser i tillegg et forbud som et viktig virkemiddel 

for å støtte opp om kampen for en ren idrett. 

 

Til forslaget til endringer i legemiddelloven § 31 annet ledd 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreslått en ny § 24 a i legemiddelloven, 

som skal forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler uten lovlig adkomst. Videre 

har HOD foreslått å endre legemiddelloven § 31 annet ledd, slik at overtredelser av ny 

§ 24 a skal straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler 6.  

 

Erverv, som omfattes av forslaget til ny § 24 a, er ikke inkludert i oppregningen av 

straffbare befatningsformer i forslaget til endringer i § 31 annet ledd. 

 

Til økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Det fremgår av høringsnotatet punkt 9 at arbeidsbyrden for politi, påtalemyndighet og 

domstol vil øke dersom forslagene til endringer i legemiddelloven gjennomføres. Det er 
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ikke mulig for Justis- og beredskapsdepartementet å gi et godt begrunnet innspill til 

konsekvenser i økning av arbeidsbyrden uten at en slik økning tallfestes. Vi forutsetter  

derfor at HOD utreder de økonomiske og administrative konsekvensene også for 

justissektoren i det videre arbeidet med forslaget. 

 

Vedlagt følger høringsuttalelser fra Politidirektoratet og Kripos. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 

 

Nina Helene Norby 

førstekonsulent 
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