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Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre
stoffer enn alkohol
HØRINGSUTTALELSE FRA DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON
Den rettsmedisinske kommisjons ved toksikologiske gruppe vil takke for at man fikk
anledning til å komme med sine synspunkter i forhold til denne rapporten som behandler et
tema som er sentralt for Kommisjonens virksomhet i forhold til sakkyndigfunksjonen i
vegtrafikksaker.
Høringsuttalelsen er énstemmig og laget i samarbeid mellom toksikologisk gruppes faste
medlemmer. Professor Lars Slørdal og professor Jørg Mørland har vært medlemmer av
arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget og har derfor ikke deltatt ved utarbeidelsen av
høringsuttalelsen. Kommisjonen står ikke på listen over høringsinstanser, men har fått
rapporten via Justisdepartementet.
Rapporten gir inntrykk av å være godt gjennomarbeidet.
Kommisjonen har i mange år behandlet sakkyndige uttalelser i kjøresaker der det påvist andre
berusende/bedøvende stoffer enn alkohol. Man har i disse sakene sett at det ikke er lagt til
grunn et nulltoleranseprinsipp, hvilket er tilfellet ved kjøring under påvirkning av alkohol.
Dette til tross for at fare for ulykker, skade og død sannsynligvis ikke er mindre i slike saker.
Kommisjonen er av den oppfatning at man ved kjøring under påvirkning av andre stoffer enn
alkohol strafferettslig i dag blir behandlet mildere enn ved kjøring under påvirkning av
alkohol. Vi støtter fult ut harmonisering og tilpasning av reaksjonsformen slik det er foreslått i
endringsforslaget i vegtrafikkloven og forslaget om faste grenser for ruspåvirkning og
straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol. Vi støtter også de foreslåtte grensene, som
virker velbegrunnete.
De forslåtte grensene oppsumerer etter vår oppfatning dagens kunnskap på en tilfredsstillende
måte. Forskningen på området er pågående og kunnskapstilfanget øker stadig. Vi støtter
derfor således fullt ut også rapportens forlag om at listen skal være dynamisk med revisjon
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hvert annet år. Vi forutsetter at Departementet etablerer et forpliktende rutiner slik at denne
revisjonen faktisk blir gjennomført som foreslått.
Kjøring under påvirkning av berusende/bedøvende stoffer er et internasjonalt problem. Norge
vil med dette forslaget tydeliggjøre og presisere et nulltoleranseprinsipp i alle slike saker. Vi
er av den oppfatning at det foreliggende arbeidet egner seg som et utgangspunkt for et
internasjonalt samarbeid for å få harmonisert holdningene til og reaksjonene på slik
kjøreatferd.
Tarjei Rygnestad
Leder
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