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Politidirektoratets høringssvar - Høring om forslag til endringer i 
vegtrafikkloven  - Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere 
 
 
Politidirektoratet viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 25. januar 2022 med 
forslag om endringer i vegtrafikkloven §§ 22 c og 17 første ledd. Høringsfristen var den 7. 
mars 2022. Politidirektoratet beklager sen oversendelse av vårt høringssvar.   
 
Departementet foreslår en endring i vegtrafikkloven § 22 c som gir Tolletaten myndighet til å 
kontrollere om motorvognførere er ruspåvirket under en tollkontroll, samt holde tilbake førere 
inntil politiet overtar videre oppfølging. Forslaget har til formål å styrke og effektivisere 
samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Videre vil tiltaket kunne ha 
forebyggende effekt, hvilket kan føre til økt trafikksikkerhet og færre trafikkulykker forårsaket 
av ruspåvirket føring.  
 
Samtidig foreslår departementet en mindre justering av vegtrafikkloven § 17 første ledd, for å 
tilpasse bestemmelsen til ny ordning hvor kjøretøy skal kunne avregistreres uten at 
kjennemerkene leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.  
 
Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende enheter. Direktoratet har mottatt 
innspill fra Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og Utrykningspolitiet (UP). Innspillene følger 
vedlagt.  
 
Generelle merknader 
Politidirektoratet støtter, i likhet med Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og UP, forslaget til ny 
§ 22 c som vil gi Tolletaten myndighet til å gjennomføre en foreløpig test av motorvognførere. 
En forutsetning for endringen er at tollmyndighetens ruskontroll av førere skal være et 
supplement til politiets kontroller, og således skal gjennomføres i forbindelse med Tolletatens 
kontrollvirksomhet etter tolloven. Målet er å øke det totale volumet av kontroller for å styrke 
innsatsen med å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring. Etter Politidirektoratets syn vil den 
foreslåtte endringen være et godt tiltak for å forebygge ruspåvirket kjøring og dermed andelen 
rusrelaterte trafikkulykker, i tråd med formålet med endringen. Videre støtter direktoratet 
departementets forslag om en mindre justering i § 17 første ledd.  
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Til forslag om endring i vegtrafikkloven § 22 c 
Etter dagens regelverk har kun politiet myndighet til å gjennomføre ruskontroll av 
motorvognførere med hjemmel i vegtrafikkloven § 22 a. Med forslaget til ny § 22 c får også 
tollmyndigheten slik myndighet. Departementet foreslår at Tolletaten utarbeider interne 
instrukser for gjennomføring av foreløpig test og samhandlingen med politiet, og anbefaler at 
Tolletaten og politiet etablerer lokale avtaler med retningslinjer for samhandlingen mellom 
etatene. 
 
Ruskontrollen politiet utfører som ledd i en trafikkontroll etter dagens regelverk kan sies å skje 
i et kontrollspor, slik påpekt av departementet i høringsnotatet punkt 6.1. Øst politidistrikt 
påpeker i sitt høringsinnspill at aktiviteten og metodebruken på enkelte områder utfordrer det 
prinsipielle skillet mellom det forebyggende kontrollsporet og etterforskningssporet, og kunne 
ønsket seg en bredere drøftelse av dette i departementets høringsnotat. Politidirektoratet 
støtter synspunktet, og fremhever viktigheten av å sikre tilstrekkelig kompetanse, samt å 
utarbeide tydelige rammer og retningslinjer for metodebruken i nært samarbeid med 
politidistriktene, ved innføring av en adgang for tollmyndighetene til å foreta kontroll av 
ruspåvirket kjøring.  
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