
Høringsnotat 

Bakgrunn 
Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om 

endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.   

 

Som en følge av endringene i vegtrafikkloven må det fastsettes en forskrift om faste 

forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol. I 

tillegg må det gjøres endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å 

føre motorvogn mv. Endringslov 17. desember 2010 nr. 91 del I som gjelder endringer i 

vegtrafikkloven § 22, § 31 annet ledd, § 33 nr. 1 annet og tredje ledd er derfor ikke satt i kraft 

ennå. 

 

Formålet med lovendringene er å forbedre trafikksikkerheten og legge til rette for mer effektiv 

ressursbruk for politi, påtalemakt og domstoler. Regelendringene vil bidra til at forbudet i 

vegtrafikkloven mot å føre motorvogn under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler i stor 

grad vil kunne likebehandles.  

 

Endringsloven introduserer en ordning med lave grenser, for når en i alle tilfelle er å regne 

som påvirket av andre stoffer enn alkohol etter vegtrafikkloven § 22 nytt tredje ledd. 

Bestemmelsen er basert på et nulltoleranseprinsipp og innebærer at det ikke lenger skal 

forestas en individuell vurdering av påvirkningsgrad, herunder vurdering av 

toleranseutvikling for det aktuelle stoff.  

 

Ved en inkurie er § 22 første og annet ledd blitt slått sammen til ett ledd i endringsloven da et 

avsnittspunktum er falt ut mellom første og annet punktum. I tillegg er det henvisningsfeil i 

vegtrafikkloven § 31 tredje og femte ledd som følge av lovendringene. Dette er feil som vil bli 

rettet opp så snart som mulig av departementet ved et forslag til endring av endringslov 17. 

desember 2010 nr. 91 – slik at endringsloven inneholder riktig endringstekst før den i sin 

helhet settes i kraft. Vi ber om at høringsinstansene leser lovendringene slik de fremkommer i 

prop. 9 L (2010-2011).  

 

Innføringen av faste grenser for andre stoffer enn alkohol vil kunne redusere behovet for 

sakkyndige uttalelser med vurdering av individuell påvirkning i denne type straffesaker.  

Ideelt sett burde de faste grensene gått frem av selve lovteksten, slik som legalgrensen for 

alkohol på 0,2 promille. Det faktum at en må fastsette individuelle grenser for en rekke 

stoffer, kombinert med den utvikling en kan forvente på området, gjør det derimot lovteknisk 

lite gunstig å definere alle grenseverdiene i lovteksten.  

 

Kompetansetildelingsregelen som presiserer at departementet kan gi slike forskrifter går frem 

av vegtrafikkloven § 22 nytt sjette ledd. Departementet gis ved dette en utrykkelig fullmakt til 

å fastsette forskrifter etter § 22 nytt tredje ledd, inkludert fullmakt til å fastsette forskrifter om 

grenseverdier som skal utgjøre retningslinjer for straffeutmålingen etter vegtrafikkloven nytt  

§ 31 annet ledd.  



Faglig rådgivningsgruppe - rapport 
Det faglige grunnlaget for forskriften er utarbeidet av en rådgivningsgruppe med medisinsk 

og rettstoksikologisk fagkompetanse oppnevnt av Samferdselsdepartementet ved brev av  

4. mars 2010.  

 

Rådgivningsgruppen har utredet et vitenskapelig grunnlag som underbygger mulige 

grenseverdier for andre rusmidler enn alkohol i tråd med de forutsetninger som følger av 

rapporten ”Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol” og prop. 9 L (2010-

2011).  

 

Den faglige rådgivningsgruppen har vært ledet av divisjonsdirektør prof. Jørg Mørland ved 

Folkehelseinstituttet og sammensatt med representanter fra Statens legemiddelverk, 

Helsedirektoratet, Norsk Forening for Klinisk Farmakologi, NTNU og 

Samferdselsdepartementet.  

 

For en nærmere redegjørelse av den faglige rådgivningsgruppens mandat, arbeid, metode og 

tilrådinger til departementet viser vi til vedlagt rapport fra desember 2010 med tittelen:   

”Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol - med forslag til 

forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol”  

  

Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av arbeidsgruppens tilrådinger utarbeidet et utkast 

til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn 

alkohol m.m. Nedenfor følger et kort høringsnotat som omtaler utkastet til ny forskrift – vi ber 

om at rapporten også leses som et høringsdokument.  

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre 
berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. 
 

§ 1 – Virkeområde (forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser) 
§ 1 omhandler forskriftens virkeområde - forskriften gir nærmere regler om faste 

forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol etter 

vegtrafikkloven.  

Forbudsgrenser   
Forskriften angir faste grenser for når man i alle tilfelle blir regnet som påvirket av andre 

berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol etter vegtrafikkloven § 22 nytt tredje ledd.  

Den faste grensen er definert som en forbudsgrense og skal representere konsentrasjoner i 

blod hvor påvirkningen vil være i samme størrelsesorden som blodalkoholkonsentrasjoner på 

0,2 promille. Vi viser til arbeidsgruppens rapport og omtale jf. kapitel 4. 

 

I første kolonne i vedlegg I til forskriften, fastsettes konsentrasjonsgrenser i blodet for 20 

andre berusende eller bedøvende stoff enn alkohol, som anses å være trafikkfarlige stoffer. 

Dette er stoffer som påvises hyppig hos bilførere som er pågrepet av politiet, mistenkt for 

kjøring i påvirket tilstand. Grenseverdiene er knyttet til et enkelt stoff og ikke til 

kombinasjoner av stoff. For de fleste av de 20 stoffene hvor det foreslås faste 

konsentrasjonsgrenser, foreligger det epidemiologiske studier som viser at bruk er assosiert 

med økt ulykkesrisiko. 

 



De faste grensene er basert på vitenskapelige vurderinger av påvirkning som kan ses etter 

enkeltinntak av rusmiddel/legemiddel hos ikke tilvendte individer. Departementet viser til at 

det ikke vil tas hensyn til toleranseutvikling eller avvikende omdanning eller liknende hos den 

enkelte person jf. prop. 9 L (2010-2011). Tilsvarende gjelder i dag for alkohol, der man i alle 

tilfelle regnes som påvirket ved overtredelse av promillegrensen på 0,2.  

 

Til § 1 annet ledd (unntak) 

Departementet viser til at forbudsgrensene ikke skal benyttes i saker hvor personer kan 

framvise gyldig resept som dokumenterer medisinsk bruk jf. vegtrafikkloven § 22 nytt tredje 

ledd siste punktum. Slike saker skal fortsatt bli vurdert etter dagens system med individuell 

sakkyndig vurdering av eventuell påvirkning.  

Straffeutmålingsgrenser  
Straffeutmålingsgrenser er grensene hvor påvirkning kan sammenliknes med 

alkoholpåvirkning svarende til 0,5 og 1,2 promille (gram/kg blod). Slike 

straffeutmålingsgrenser er fastsatt i to kolonner i vedlegg I for de stoffene hvor det foreligger 

vitenskapelig litteratur som viser dose- og/eller konsentrasjonsavhengig påvirkning 

sammenlignbar med gitte alkoholkonsentrasjoner i relevante eksperimentelle tester. Vi viser 

til rapporten kap. 5 for en nærmere redegjørelse. 

 

Rådgivningsgruppen påpeker at for noen stoffer er det pr i dag utilstrekkelig faglig grunnlag 

for å fastsette straffeutmålingsgrenser, for andre stoffer er sammenhengen mellom 

konsentrasjon av stoffet i blodet og graden av påvirkning svært variabel. Dette er angitt som 

en * stjerne i tabellen i vedlegg I. Departementet vil i likhet med arbeidsgruppen presisere at 

fravær av straffeutmålingsgrenser ikke skal tolkes dit hen at disse stoffene ikke kan gi uttalt 

påvirkning. Vi viser til arbeidsgruppens drøftelse i kap. 5 hvor det fremgår at selv meget 

betydelig påvirkning kan foreligge ved lave stoffkonsentrasjoner. Departementet er av den 

oppfatning at dersom det ønskes straffeutmålingsvurdering som følge av inntak av disse 

stoffene, så skal saken som i dag henvises til en individuell sakkyndig vurdering.  

 

Til § 2 – Blodprøve m.m 
Konstatering av om en blodprøve inneholder et berusende eller bedøvende middel skal skje 

ved måling av om konsentrasjon i blodet eller en mengde slikt middel i kroppen som kan føre 

til så stor konsentrasjon av slikt middel i blodet. Regelen fremgår av vegtrafikkloven § 22 

tredje ledd, men er ansett så vidt sentral at den også bør fremgå av forskriften.  

 

Departementet har vurdert det slik at dersom en blodprøve inneholder et stoff som ikke er 

anført i vedlegg I, så bør blodprøveresultatet ledsages av en saksyndighetsuttalelse. Det 

samme bør gjelde ved tilfelle av flere stoffkonsentrasjoner i blodet som er under 

forbudsgrensen.  

 

Til § 3 - Ikrafttredelse  
Forskriften foreslås iverksatt samtidig med iverksettelse av de resterende bestemmelsene i 

endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket 

kjøring. Forskriften gjelder for overtredelser begått etter denne dato.  

 

Departementet tar sikte på å kunne iverksette den nye lovordningen i løpet av 2011/2012. 

Departementet vil i forkant av iverksettelsen av loven med tilhørende forskriftsendringer gå 

bredt ut for å ivareta informasjonsbehovet til publikum og offentlige myndigheter.  



 

Vedlegg I 
Vedlegg I angir i tabells form de faste grenseverdiene for når man anses som påvirket av 

andre stoff enn alkohol etter vegtrafikklovens bestemmelser herunder forbudsgrenser 

svarende til 0,2 promille og konkrete straffeutmålingsgrenser svarende til 0,5 og 1,2 promille.  

 

Departementet viser til at forbudsgrensen og straffeutmålingsgrensene som er angitt i vedlegg 

I er knyttet til et enkelt stoff og ikke til kombinasjoner av stoff.  

 

Grenseverdiene er angitt i micromolar/fullblod. 

 

Tabellen som angir de faste grensene for andre stoffer enn alkohol er ikke en uttømmende 

liste. Listen skal etter departementets syn være en dynamisk liste hvor oppdateringer og 

revideringer bør foretas regelmessig ved forskriftsendring i henhold til den enhver tid rådende 

trafikksikkerhets og medisinskfaglig situasjon.  

Økonomiske og administrative konsekvenser av forskriften 
 

Departementet viser til omtalen av lovforslagenes økonomiske og administrative 

konsekvenser jf. prop. 9 L (2010-2011) kapitel 9 s. 58 -59.  

 

Innføringen av lovendringene og ny forskrift om faste forbudsgrenser og 

straffeutmålingsgrenser vil kunne føre til en mer effektiv straffeforfølging, ved at flere av 

sakene knyttet til kjøring under påvirkning av andre stoff enn alkohol trolig vil kunne 

avgjøres som tilståelsessak i tingretten. Behovet for sakkyndighetserklæringer og behovet for 

å føre sakkyndige som vitne ved hovedforhandling for domstolene forventes også å gå ned. 

Omfanget av disse prosessøkonomiske reduksjonene vil avhenge av tallet på straffesaker. 

Dersom lovforslagene inkl forskriften f.eks. medfører at det blir avdekket flere straffesaker vil 

dette igjen kunne føre til mindre reduksjon i kostnader.  

 

Lovforslagene og forskriftens motiv er å øke trafikksikkerheten, departementet forventer en 

positiv trafikksikkerhetsgevinst ved at endringene gir en mer nærliggende straffetrussel ved at 

det saklige virkeområde til forbudet mot ruspåvirket kjøring med andre stoff enn alkohol blir 

utvidet og som følge av økt oppdagelsesrisiko ved innføring av hurtigtesting langs veikanten. 

Innføringen av forskriften om faste forbudsgrenser forventes i tillegg å gi en signaleffekt samt 

øke bevisstheten blant folk om at rus og bilkjøring hører ikke sammen. Vi viser til omtalen i 

kap. 9.1.  

 

Lovendringene inkludert forskriften medfører økonomiske og administrative konsekvenser for 

Folkehelseinstituttet. Det er anslått at Folkehelseinstituttet vil få økte utgifter til 

utstyrsinvesteringer til nytt analyseutstyr (flere analyseparalleller), metodeutvikling, 

statistiske beregninger, akkrediteringer, omlegging av rutiner, oppgradering av datasystemet 

som skal håndtere prøver og utarbeidelse av svar til blodprøveanalyser og 

sakkyndighetserklæringer. Folkehelseinstituttet har beregnet de samlede engangskostnadene 

ved dette til kr 21,25 mill kr.  

 

Forskriften vil slik departementet ser det ikke medføre økte utgifter eller administrative 

konsekvenser for allmennheten. 



 

 

 

Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer 

enn alkohol m.m. 

 

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 22 

sjette ledd. 

 

§ 1 Virkeområde 

 Forskriften angir faste grenser for når man etter vegtrafikkloven § 22 tredje ledd blir 

regnet som påvirket av andre berusende eller bedøvende stoff enn alkohol. Grenseverdiene for 

slike stoffer følger av kolonnen for ”forbudsgrense” i vedlegg I. 

 Dette gjelder likevel ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til 

gyldig resept jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum. 

Forskriften angir i tillegg faste grenser for andre berusende eller bedøvende stoff enn 

alkohol svarende til 0,5 promille og 1,2 promille jf. vegtrafikkloven § 31 annet ledd litra a og 

b. Grenseverdiene for slike stoffer følger av kolonnene for ”straffeutmålingsgrense” i vedlegg 

I. 

 

§ 2 Blodprøve m.m 

Konstatering av om en blodprøve inneholder et berusende eller bedøvende stoff, skal 

skje ved måling av om konsentrasjon i blodet eller en mengde slikt middel i kroppen kan føre 

til så stor konsentrasjon av slikt middel i blodet jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd. 

 

§ 3  Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt endringslov 17. desember 2010 nr. 91 i sin 

helhet settes i kraft. Forskriften gjelder overtredelser begått etter denne dato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VEDLEGG 1 

    

STOFFER Forbudsgrense        

(mikromol/liter 

fullblod) 

Straffeutmålings- 

grense svarende 

til 0,5 promille 

(mikromol/liter 

fullblod) 

Straffeutmålings- 

grense svarende 

til 1,2 promille 

(mikromol/liter 

fullblod) 

Benzodiazepiner og 

liknende 

  

 

Alprazolam 0,010 0,020 0,050 

Diazepam 0,200 0,500 1,200 

Fenazepam 0,005 0,015 0,030 

Flunitrazepam 0,005 0,010 0,025 

Klonazepam 0,004 0,010 0,025 

Nitrazepam 0,060 0,150 0,350 

Oxazepam 0,600 1,500 3,000 

Zolpidem 0,100 0,250 0,600 

Zopiklon 0,030 0,060 0,150 

Cannabis    

THC  0,004 0,010 0,030 

GHB    

GHB 100 300 1200 

Hallusinogener    

Ketamin 0,200  0,500 1,200 

LSD  0,003  *     *  

Opioider    

Buprenorfin  0,002  *  * 

Metadon 0,080  * * 

Morfin  0,030 0,080 0,200 

Sentralstimulerende    

Amfetamin 0,300  * * 

Kokain  0,080  *  * 

MDMA 0,250  *  * 

Metamfetamin 0,300  *  * 

 

 

* Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og 

ulykkesrisiko/presentasjonsforringelse er svært variabel eller dårlig dokumentert. Uttalt påvirkning vil for 

eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin. 

 

 

 



 


