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Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge av ilagt straff for 

føring av motorvogn i påvirket tilstand 
 

§ 3-1. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 andre ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 

andre ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser for påvirkning av annet berusende eller 

bedøvende middel m.m. 

 

Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet 

berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og 

med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett 

med mindre føreren har føreretten på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter. 

 

Tap av førerett bør fastsettes til minst 6 måneder dersom  

a) det ilegges straff for føring av motorvogn med slik konsentrasjon av alkohol eller 

annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i første ledd for førere som har 

føreretten på prøve, eller  

b) det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, 

fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer  

 

§ 3-2. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 

annet ledd bokstav b) og c)og andre særlig skjerpende omstendigheter 

 

1. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 

promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften 

 

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en 

alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 

0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 

måneder. Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning, trafikkuhell 

mv. fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder. 

 

2. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 2,0 

promille eller over 0,4 til og med 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften 

 

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i 

blodet over 0,8 til og med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i 

utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 18 til 20 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen 

i blodet over 0,9 til og med 1,1 promille eller over 0,45 til og med 0,55 milligram per liter luft 

i utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 20 til 22 måneder. Er 

alkoholkonsentrasjonen i blodet over 1,1 til og med 1,2 promille eller over 0,55 til og med 0,6 

milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 22 til 24 måneder. 



Ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller over 0,6 milligram per liter luft i 

utåndingsluften skal tap av føreretten fastsettes til minst 2 år. 

 

3. Føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, jf. 

forskrift om faste grenser for påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel m.m. 

 

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet 

av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 0,5 promille til og med 1,2 

promille, skal tap av førerett fastsettes fra 12 til 24 måneder. Tapsperioden fastsettes så langt 

mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. 

1 eller 2. 

 

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet 

av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 1,2 promille skal tap av 

førerett fastsettes for minst 2 år. 

 

4. Føring av motorvogn i påvirket tilstand – skjerpende omstendigheter 

 

Tap av førerett skal fastsettes fra 2 til 5 år ved skjerpende omstendigheter som betydelige 

trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller av annet berusende eller bedøvende 

middel over 2 promille i blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i 

utåndingsluften, kjøring over meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til 

forseelsen mv. Ved alvorlig skadefølge bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 5 år eller for 

alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle 

omstendigheter tilsier kortere tapsperiode. 

 

§ 3-3. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 tredje ledd – gjentatt kjøring i påvirket tilstand innen 5 år 

 

Er rettighetshaveren tidligere ilagt straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 22, jf. 

§ 31 og han blir ilagt straff for ny kjøring i påvirket tilstand som er begått senest 5 år 

etter at reaksjonen ble fastsatt for den tidligere overtredelsen, skal tap av føreretten fastsettes 

for alltid. Dette gjelder likevel ikke for overtredelser som nevnt i § 31 annet ledd bokstav a. 

 

§ 3-4. Betydningen av annen gjentatt kjøring i påvirket tilstand enn nevnt i § 3-3 

 

1. Begge eller siste kjøring foretatt med alkoholkonsentrasjon i blodet mellom 0,2 og 

0,5 promille eller mellom 0,1 og 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften 

 

Blir person med førerett ilagt straff etter vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a) 

for gjentatt føring av motorvogn i påvirket tilstand bør tap av førerett fastsettes slik: 

 

Tapsperioden fastsettes til 6 måneder når begge kjøringer i påvirket tilstand er 

foretatt med en alkoholkonsentrasjon til og med 0,5 promille i blodet eller til og med 

0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, og det ikke foreligger skjerpende 

omstendigheter som nevnt i § 3-1 tredje ledd. 

 

Var alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,5 promille, eller over 0,25 milligram per 

liter luft i utåndingsluften i forbindelse med den foregående overtredelsen og til og med 

0,5 promille eller til og med 0,25 milligram per liter luft ved den siste overtredelsen, bør 



tap av førerett fastsettes til minst 1 år. Ved vurderingen vektlegges grovheten i begge tilfellene 

og den tid som gikk fra forrige ileggelse av straff til siste overtredelse. 

 

2. Første kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet mellom 0,2 og 0,5 promille eller 

mellom 0,1 og 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, siste kjøring med 

konsentrasjon i blodet over 0,5 promille eller over 0,25 milligram per liter luft i 

utåndingsluften 

 

Blir person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i 

blodet over 0,5 promille, eller over 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, og han 

tidligere er ilagt straff etter vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, skal fastsettelsen av tap 

av førerett ta utgangspunkt i hva som isolert sett er vanlig tapsperiode for den siste 

overtredelsen, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd. Den foregående overtredelsen tas i 

betraktning som en skjerpende omstendighet, slik at tapsperioden fastsettes for lengre tid enn 

ellers ved første gangs overtredelse. 

 

Unntaksvis kan det unnlates å ta den tidligere overtredelsen i betraktning som skjerpende 

omstendighet dersom alkoholkonsentrasjonen var svært lav og det ikke ble fastsatt tap av 

førerett. 

 

3. Begge, tidligere eller siste kjøring foretatt under påvirkning av annet berusende eller 

bedøvende middel enn alkohol, jf. forskrift om faste grenser for påvirkning av annet 

berusende eller bedøvende middel m.m 

 

Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får også anvendelse for person ilagt straff for gjentatt 

kjøring under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol med 

tilsvarende konsentrasjon som angitt alkoholkonsentrasjon. 

 

§ 3-5. Føring i påvirket tilstand i forbindelse med manglende edruelighet 

 

Dersom kjøringen i påvirket tilstand antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig 

edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre motorvogn, bør det 

overveies om tap av førerett skal fastsettes til å gjelde for alltid, selv om overtredelsen isolert 

sett ikke kvalifiserer til en så streng reaksjon, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. 

 

§ 3-6. Samtidig pådømmelse av brudd på vegtrafikkloven § 22 og § 22b 

 

Blir person med førerett ilagt straff for brudd på avholdspliktreglene i tillegg til kjøring i 

påvirket tilstand i tjenestetiden, bør tapsperioden fastsettes for lengre tid enn om straffen bare 

gjelder kjøring i påvirket tilstand. 

 

§ 3-7. Etterfølgende nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel – 

vegtrafikkloven § 22 annet ledd 

 

Ved ileggelse av straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 annet ledd skal tap 

av førerett fastsettes til 15 måneder, eller kortere når det foreligger formildende 

omstendigheter ved det straffbare forhold. Var kjøringen uforsvarlig og denne førte til 

skader, bør tapsperioden fastsettes for lengre tid. I skjerpende retning legges det videre vekt 

på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om 



det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å 

være foretatt med sikte på bevisforspillelse. 

 

§ 3-8. Samtidig pådømmelse av to eller flere kjøringer i påvirket tilstand 

 

Blir person med førerett i samme dom ilagt straff for to eller flere tilfeller av føring av 

motorvogn i påvirket tilstand, fastsettes tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 

annet ledd. Tapsperioden bør fastsettes fra 3 til 5 år. Unntaksvis fastsettes tapsperioden for 

kortere tid enn 3 år, dersom vedkommende, uten å ha vært pågrepet 

og uten nytt inntak av rusmidler, foretok annen kjøring kort tid etter første kjøring, og det 

ellers ikke foreligger skjerpende omstendigheter. 

 

Dreier det seg om to middels grove tilfelle av kjøring i påvirket tilstand, hvor domfelte ble 

pågrepet etter første kjøring, bør tap av førerett fastsettes til 4 år. 

 

§ 3-9. To dommer, men annen kjøring ligger i tid forut for første dom 

 

Dersom person med førerett er domfelt to ganger for overtredelse av 

vegtrafikkloven § 22, men siste kjøring ble foretatt før første dom, fastsettes tap av 

førerett fra 3 til 5 år. 

 

§ 3-10. To dommer med mer enn 5 års mellomrom 

 

Er person med førerett domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven § 22, men det er gått over 

5 år fra første dom til ny overtredelse av bestemmelsen, fastsettes tap av førerett i medhold av 

vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd fra 3 til 5 år. Det skal tillegges vekt hvor lang tid som er 

gått fra første dom. Tapsperioden bør fastsettes til 5 år hvor annen kjøring ble foretatt kort tid 

etter at fem år var gått fra første dom. 

 

Er det gått 10 år eller mer fra første dom, bør denne dommen bare unntaksvis tillegges vekt. 

 

§ 3-11. Ny kjøring i påvirket tilstand i løpende tapsperiode 

 

Blir person som er domfelt for føring av motorvogn i påvirket tilstand domfelt for en 

ny slik føring foretatt i en løpende tapsperiode for føreretten, skal nytt tap av førerett for alltid 

regnes fra tidspunktet for annen føring. 

 

§ 3-12. Føring av moped i påvirket tilstand 

 

Blir fører av moped ilagt straff for føring av moped i påvirket tilstand, fastsettes tapsperioden 

etter bestemmelsene i dette kapittelet, hvor det i formildende retning legges vekt på at 

føringen fant sted med moped. Det skal også legges vekt på om føringen fant sted med lav 

konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel og over kort 

kjørestrekning. 

Kapittel 10. Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport 

mot vederlag 
 

§ 10-1. Fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag i 



medhold av yrkestransportloven § 37 f) 

 

1. Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved 

alkoholkonsentrasjon i blodet under 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i 

utåndingsluften under 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av 

annet berusende eller bedøvende middel 

 

Blir innehaver av kjøreseddel ilagt straff for å ha kjørt motorvogn utenfor tjeneste 

med en alkoholkonsentrasjon i blodet under 0,5 promille eller en alkoholkonsentrasjon 

i utåndingsluften under 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av 

annet berusende eller bedøvende middel, og han har tapt føreretten i medhold av 

vegtrafikkloven § 33 nr. 1, skal tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot 

vederlag fastsettes for et noe lengre tidsrom enn for tap av føreretten. 

 

Blir innehaver av kjøreseddel ilagt straff som nevnt i første ledd, og kjøringen har 

funnet sted i tjeneste, skal tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot 

vederlag fastsettes for minst 6 måneder, selv om det ikke blir fastsatt tap av førerett. 

Unntaksvis kan fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn mot vederlag unnlates, 

dersom helt spesielle omstendigheter tilsier dette. Ved fastsettelsen av tapsperioden 

bør legges vekt på om alkoholkonsentrasjonen i blodet var ned mot 0,2 promille eller 

ned mot 0,1 milligram per liter luft i utåndingsluften da tjenestekjøringen ble påbegynt og 

vedkommende på kort varsel var blitt innkalt til tjeneste. 

 

2. Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved 

alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 promille, eller alkoholkonsentrasjon i 

utåndingsluften over 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av 

annet berusende eller bedøvende middel 

 

Når det er fastsatt tap av førerett på grunn av kjøring av motorvogn i påvirket 

tilstand med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 promille eller over 0,25 

milligram per liter luft i utåndingsluften eller tilsvarende konsentrasjoner av annet 

berusende eller bedøvende middel, bør det fastsettes tap av retten til å føre motorvogn ved 

persontransport mot vederlag for et noe lengre tidsrom enn for tap av føreretten. 

 

3. Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved andre 

lovovertredelser 

Fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag 

bør vurderes, dersom innehaveren blir ilagt straff for andre lovovertredelser og hvor 

allmenne hensyn medfører tap av føreretten, jf. § 2-6. 

 

Når det er fastsatt tap av førerett som følge av andre lovovertredelser, bør det 

fastsettes tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag for et noe lengre 

tidsrom enn for føreretten. 


