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Kap. V. Reaksjoner ved overtredelse m.m.

S 31. t Alminnelige strøffebestemmelser

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med
bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. På samme måte
straffes overtredelse av vilkår i enkeltvedtak i medhold av denne lov og brudd på forbud etter $$ 35 og 36.
Forsøk straffes ikke, med unntak for $ 22 første ledd. Den som ved bruk av motorvogn uaktsomt volder
betydelig legemsskade eller en annens død, straffes etter straffeloven' 5 280 eller $ 2Sl.

Den som overtrer $ 22 førsfe ledd, straffes som regel3
a) med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i

utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft, eller ved nærrnere bestemt konsentrasjon i blodet av
annet berusende eller bedøvende middel,

b) med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2

promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,6 milligram per liter luft, eller
ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel,

c) med bot og ubetinget fengselved alkoholkonsentrasjon iblodet over 1,2 promille eller
alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt
konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.

Påvirkningsgraden hos førere som har inntatt legemiddel i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller
tannlege, vurderes konkret.

Ved utmåling av straffen etter annet ledd tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen
har medført. Den som overtrer $ 22 første ledd, jf. $ 3l annet ledd bokstav a, og som tidligere er straffet etter $

22 første ledd, jf. $ 31 annet eller fierde ledd, straffes som regel med bot eller bot og betinget fengsel. Den som
overtrer $ 22 første ledd, jf. $ 3 I annet ledd bokstav b eller c, og som tidligere er straffet etter $ 22 første Ledd,
jf. $ 31 annet eller fierde ledd, straffes som regel med bot og ubetinget fengsel.

I stedet for bot og ubetinget fengsel kan det idømmes bot og betinget fengsel med vilkår som nevnt i
straffeloven2 5 37 bokstav f.

Overtredelse av $ 22 femte ledda straffes med bot og fengsel.
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Parkeringsovertredelser som ikke omfattes av bestemmelser gitt i medhold av $ 8, og overtredelser av forbud
mot stans straffes bare dersom parkeringen har voldt eller kunne ha voldt alvorlig trafikkhindring eller fare for
person eller gods. Ellers ilegges gebyr etter $ 31 a.

Etter nærmere regler gitt av Kongen kan det ilegges gebyrs istedet for straff også ved overtredelse av andre
regler gitt i eller i medhold av denne lov.

0 Endretvedlover2ljuni 1968nr.5, 19juni 1970nr.65, 13juni 1975nr.48,12apr 1985nr. 18,8juli 1988nr.70,24juni 1988nr.66,
4juli 1991 nr. 49 (ikr. I juli 1993 og I jan 1995),23juni 1995 nr. 35,22 sep 2000 nr. 79 (ikr. I jan 2001 iflg. res. 22 sep2000 nr.959),
29 juni2007 nr. 84 (ikr. I nov 2008 iflg. res. l0 okt 2008 nr. 1099), 17 des 2010 nr. 9l (ikr. I feb2012 iflg. res. 20jan 2012 nr. 38)
som endret ved lov 25 nov 201 I nr. 45, 6 feb 2015 nr. 8, 19juni 2015 nr. 65 (ikr. I okt 2015), 4 sep 2015 nr. 90 (ikr. I jan 2017 iflg.
res. 25 nov 2016 nr. 1407).

r Jf. {l 38.

2 Lov20 mai 2005 nr.28.

3 Sml. {erde ledd.

4 Sml. annet ledd.

5 Se forsk. 17 sep 1993 nr.855.
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Ot.prp.nr.65 (1987-1988) Om lov om endringer i vegtrafikkloven
18 juni 1965 nr 4 (reaksjoner mot promillekjøring m v) 6.5.2.3

Departementets vu rderi nger

Tinel Ot.prp.nr.65 (1987-1988) Om lov om endringer ivegtrafikkloven 18 juni 1965 nr 4
(reaksjoner mot promillekjøring m v)

NOU 1987:I I Promillekjøring

1988-04-29

Justis- og politidepartementet

47

Ot.prp.nr.65 ( I 987- I 988)

Kildedok

Dato

Utgiver

Sidetall

Korttittel

Merknad

6 Hovedproblemene og departementets syn på dem

6.5 Straffesatser og utmåling

6.5.1 Første gangs overtredelse

6.5.2.3 Departementets vurderinger

a) Spørsmålet om differerensiering av straffen

Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet har merket seg Straffelovrådets vurderinger om
sammenhengen mellom grad av påvirkning og risiko i trafikken. Det synes å være overbevisende dokumentert
at risikoen øker dramatisk ved høye promiller, se ovenfor i pkt 5.2.Dette må imidlertid ikke overskygge det
faktum at ulykkesrisikoen er høyere enn normalt også ved lav promille.

Den nåværende straffeutmålingspraksis tar ikke hensyn til forskjellen i risiko mellom lavpromillekjøring og
høypromillekjøring. Alle promilleovertredere skjæres i stor utstrekning over en kam. Reaksjonene knytter seg
til det âkjøre i påvirket tilstand, men står ikke i forhold til den risiko som derved skapes. Etter
Justisdepartementets syn br¡er dette med det grunnleggende prinsipp om forholdsmessighet mellom
lovovertredelse og straff. Prinsippet er ellers gjennomført relativt konsekvent. Det er nærliggende å trekke
sammenligninger til fartsovertredelsene i trafikken. Også på det området ser man en viss standardisering.
Standardreaksjonene er imidlertid i høy grad tilpasset den fare som skapes ved overtredelsen - straffen varierer
fra forenklet forelegg på relativt beskjedne beløp til ubetinget fengsel.

Straffelovrådet ser spørsmålet om differensiering av straffen i sammenheng med straffens nivå ved de
forskjellige påvirkningsgrader. Høringsinstansenes uttalelser avspeiler denne koblingen. Mange har
kommentert de sider av Rådets forslag som angår nivået, særlig i lavpromilletilfellene. Det er imidlertid
Justisdepartementets klare oppfatning at et betydelig flertall av høringsinstansene støtter en gradering isolert
sett. Åtte høringsinstanser uttaler dette uttrykkelig. Fjorten høringsinstanser støtter i hovedsak Straffelovrådets
forslag, men har innvendinger på visse punkter, typisk straffeutmåling i lavpromilletilfellene. Det er naturlig å
tolke dette som en støtte til differensieringstanken. Ytterligere fem instanser fremmer forslag som i realiteten
innebærer tilslutning til forslaget om større grad av differensiering av straffen. Ingen går uttrykkelig imot.
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I samråd med Samferdselsdepartementet går Justisdepartementet etter dette inn for

Side 28

en sterkere nyansering av straffen i promillesaker, og at nyanseringen knyttes til påvirkningsgraden.

For å sikre en hensiktsmessig differensiering i straffutmålingen foreslås det her for det første at særregelen
om minste fengselsstraff pâ21 dager i promillesaker etter vegtrafikkloven $ 3 I annet ledd oppheves. Regelen
for promillesakene vil dermed bli den samme som for andre saker, dvs en minstestraff på l4 dager, jf strl $ 17.

Strafferammen for promillekjøring blir etter dette fengsel fra 14 dager til ett år. Dessuten vil bøter kunne
ilegges istedenfor eller i tillegg til fengselstraffen. Hvordan straffen nærrnere bør nyanseres innenfor disse
rammene, behandles i det følgende.

b) Reaksjonsnivå ved ulike påvirlmingsgrader

Straffelovrådet foreslår bot som hovedregelved alkoholkonsentrasjon under 1,0 promille, bot og betinget
fengselfra 1,0 til 1,5 promille og ubetinget fengselover 1,5 promille. Bøtene foreslås satt høfl; etter Rådets syn
bør månedslønnen fratrukket skatt være veiledende.

Det er vanskelig å si noe sikkert om avskrekkingseffekten av forskjellige reaksjonsformer. Tradisjonelt
oppfattes ubetinget fengsel som den strengeste reaksjon. Dette kan riktignok ha en sammenheng med at
bøtenivået har vært lavt. Men også høringsrunden tyder på at Straffelovrådets forslag har blitt oppfattet som en
liberalisering. Justisdepartementet ønsker ikke en slik liberalisering av reaksjonene ved promilleovertredelser.
Riktignok tyder erfaringene fra Sverige og Finland på at overgang til mildere reaksjoner ikke har hatt negativ
effekt på antallet promilleulykker. I kombinasjon med økt oppdagelsesrisiko har virkningene tvert om vært
positive. Men strenge straffereaksjoner kombinert med økt trafikkontroll må forventes å gi enda bedre
resultater. Dessuten finner departementet at markeringseffekten ved Straffelovrådets forslag kan være uheldig,
både trafikksikkerhetsmessig og alkoholpolitisk. Trafikkulykkene er et så stort problem at reaksjonene totalt
sett bør skjerpes. Foran i pkt 6.1 er redegjort samlet for de tiltak som her foreslås gjennomført. Poenget i denne
sammenheng er å markere at heller ikke straffeutmålingen isolert sett bør liberaliseres. Den bør derimot i noen
grad omlegges og i betydelig grad differensieres for å styrke det oppdragende element. Justisdepartementet har
følgelig i samråd med Samferdselsdepartementet ikke funnet å kunne tiltre Straffelovrådets forslag.

Spørsmålet er så hvordan strafferammene nærnere bør fastsettes for å oppnå den ønskede forebyggelse av
trafikkulykker som følge av promillekjøring. Problemet må ses i sammenheng med hvordan
oppdagelsesrisikoen kan økes, likeledes de øvrige tiltak som Justisdepartementet har redegjort for i pkt 6.1.

Lavpromilletilfellene behandles først, dvs påvirkningsgrader lavere enn 1,0.

Den nåværende ordning med ubetinget fengselsstraffsom den klare hovedregel for enhver overtredelse av
promillegrensene synes ikke å ha hatt den forebyggende effekt som var tilsiktet. En av årsakene kan være at
soningen her ikke oppleves like infamerende av de dømte som ellers. Promilleovertrederne samles ofte på
spesielle anstalter, i noen grad isolert fra andre lovbrytere. Hovedårsaken til de mange overtredelser er likevel
den lave oppdagelsesrisikoen.

Departementet antar athøye bøter i kombinasjon med betinget fengselvilgien mer avskrekkende effekt enn
ubetinget fengsel ved promiller mellom 0,5 og 1,0.

Den betingede fengselsstraffen bør i normaltilfellene ligge på l4 til2l dager.

Bøtene bør settes så høyt at de virkelig far en avskrekkingseffekt. Straffelovrådets forslag om et nivå
tilsvarende en månedlønn med fradrag av skatt synes utilstrekkelig. Justisdepartementet finner for det første at
bruttolønnen gir et enklere beregningsgrunnlag. Bøtene bør som utgangspunkt tilsvare en og en halv gang
bruttolønnen. Gjennom å benytte bruttolønnen som grunnlag slipper man å ta i betraktning individuelle
ulikheter som rentefradrag osv. Systemet vil bli bevismessig enklere og dermed mer effektivt.

Departementet er klar over at det kan reises visse motforestillinger mot å bruke bruttolønnen som grunnlag
for bøtefastsettelsen. I enkelte tilfelle kan dette ramme domfelte urimelig hardt, f eks når det gjelder
trygdemottakere og andre med en meget stram økonomi. Generelt sett kan det også anføres at det egentlig er
nettolønnen som gir uttrykk for hvilke midler den siktede har til disposisjon. Samtidig vil bruttolønnsprinsippet
kunne innebære at nullskatteytere og personer som skaffer seg sine inntekter på annen måte enn gjennom
lønnsarbeid, vil slippe for lett unna.
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Justisdepartementet mener at slike innvendinger ikke kan tillegges avgjørende vekt. Men det må understrekes
at forslaget om en og en halv ganger bruttolønnen er enveiledende og ikke noen bindende norm. Bøtene må
fortsatt tilpasses lovovertrederens samlede økonomiske forhold, både mht inntekt og formue, jf straffeloven $
21.Yed,

Side 29

utmålingen må man da blant annet på den ene side se hen til at man ikke i urimelig grad rammer den domfeltes
nærmeste ved å ta bort grunnlaget for forsørgelsen, og på den annen side sørge for at overtredere med lav
bruttoinntekt, men med ellers romslig økonomi ilegges det som må anses som en passelig normalbot ut fra
deres samlede økonomiske stilling. Generelt sett bør boten bare i sjeldne tilfelle underskride 10.000 kroner.

Etter Justisdepartementets syn vil bøter i den størrelsesorden det her vil bli tale om, kombinert med betinget
fengsel, isolert sett framstå som en strengere reaksjon enn ubetinget fengsel i2l dager. Her som ellers kan det
likevel ikke trekkes sikre konklusjoner mht avskrekkingseffekten. Sett i sammenheng med de andre tiltakene
som foreslås, blir det imidlertid enda klarere markert at det skal reageres hardt mot promilleovertredelser.

Justisdepartementet finner at bot kombinert med fengsel bør være reaksjonen også ved pr omiller mellom I ,0
og 1,5. I motsetning til påvirkningsgrader under 1,0, bør det imidlertid være opp til retten å bestemme om
fengselsstraffen skal gjøres betinget eller ubetinget. Dette gir mulighet for en tilpassing til graden av promille
og den konkrete fare som er skapt. Dersom føreren viser tydelige tegn på påvirkning, vil dette trekke i retning
av ubetinget fengsel. Det samme gjelder når vegtrafikklovens øvrige regler er overtrådt, f eks mht fart eller
aktsomhet. Fengselsstraffen ved betingede reaksjoner antas i normaltifellene å burde ligge mellom 2l og 30
dager, mens de ubetingede reaksjonene vanligvis bør ligge mellom 14 og 30 dager.

Det er førstved promiller over 1,5 at risikoen ved kjøring øker dramatisk. Etter departementets syn må det
her som den alt overveiende hovedregel fortsatt reageres med ubetinget fengsel. Fengselsstraffen bør variere fra
2l til36 dager. For så vidt ønsker man en skjerpelse av fengselsstraffens lengde ved høypromillekjøring sett i
forhold til dagens nivå. I tillegg må det reageres med bot for klart å markere samfunnets syn på den fare som
her forårsakes. Vedrørende botens størrelse vises igjen til drøftelsen foran.

Det er risikoen som skapes ved overtredelsen som har vært veiledende for Justisdepartementets forslag om
differensiering av straffen. En naturlig konsekvens av dette er at også andre forhold enn alkoholpåvirkningen
tillegges betydning ved straffeutmålingen. Ved farlig eller hensynsløs kjøring bør det fortsatt reageres med
ubetinget fengsel kombinert med bot selv ved lavere påvirkningsgrader, se utkastet $ 3l tredje ledd. Det vil her
ikke være avgjørende at det rent faktisk er voldt noen skade, men snarere i hvilken grad kjøringen har skapt
situasjoner med forhøyet risiko for skade på person eller materiell. Igjen vil det være relevant i hvilken grad
andre av reglene i eller i medhold av vegtrafikkloven er overtrådt.
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19.12.2003 nr. 1660

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiavd.

I 2003 hefte l8

01.01 .2004

FOR-20 1 5-09-25- I 083 fra 01. 1 0.201 5

Norge

LOV-1965-06-t 8-4-$33, LOV-1965-06-l 8-4-$43, LOV-2002-06-2 I -45-$35,
FOR-2014-06-06-702

30.r2.2003

Tapsforskriften (førerettforskrift en)

Forskrift om tap av retten t¡l å føre motorvogn mv. S3-2, S8-3

Dato

Departement

Avd/dir

Publisert

Ikrafttredelse

Sist endret

Gjelder for

Hjemmel

Kunngjort

Korttittel

Kapittel 3. Fastsettelse av tap av Íørerett som følge av ilagt straff for
føring av motorvogn i påvirket tilstand

$ 3-2. VegtrøJìkkloven $ 33 nr. I annet ledd - overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven $ 3I annet ledd
bokstøv 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 ähaførtmotorvogn med en alkoholkonsentrasjon iblodet
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 lufi i utåndingsluften

Er person med førerett ilagt straff for äha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8
tilog med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i utåndingsluften skal
tapsperioden fastsettes fra l8 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 mäneder. 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 fra22 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 øv motorvogn under påvirlming av annet berusende eller bedøvende middel, jf. forskrfi omfaste
grenser

Er person med førerett ilagt straff for ähaførtmotorvogn med konsentrasjon iblodet 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 til24 mäneder. Tapsperioden fastsettes så langt mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for
tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. I eller 2.

Er person med fiørerett ilagt strafffor ähaført 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.

Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv
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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 miä¿el õver 2 promillé i
blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften, kjøring over megèt lange
strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. Ved alvorlþ skadeføige bãr tap av fãrerett"
fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperióden til å gielde foi alltid, med
mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

0 Endret ved forskrifter 27 jan20l2 nr. 70 (i kraft I feb 2012),19 juni20l5 nr. 673 (i kraft I okt 2015).

Kapittel 8. Krav om ny førerprøve

S 8-3. Tap avførerettfor lengre periode enn 6 måneder

Fastsettes tap av førerett for lengre tid enn 6 måneder for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det
kreves ny førerptøve som vilkår for gjenerverv av føreretten.

Er tapsperioden fastsatt for kortere tid enn 1 är,bør det avlegges delvis (praktisk) prØve,dersom ikke særlige
grunner tilsier full førerprøve.

Ovenstående gielder også dersom person med førerett ffir fastsatt et forlenget tap av føreretten. I disse tilfelle
skal den totale tapsperiode være grunnlag for vedtaket om ny førerprøve.

Det samme gjelder ved et eventuelt gjenerverv av førerett, når det forhold som var grunnlag for vedtak om
nektelse <for tiden> av gjenerverv av førerett var overtredelse av trafikale adferdsregler.

I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafìkkloven $ 33 nr. 3, men beslagsvedtaket
senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for
tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre
enn 6 måneder.

Er tap av førerelt fastsatt for en periode av I år eller mer for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det
avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett.

ForskriÍÌ om tap av retten til å løre motorvogn mv
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Sammendrag

Saksgang

Parter

Forfatter

Hålogaland lagmannsrett - Dom

2016-09-27

LH-2016-7469t

Strafferett. Kjøring i påvirket tilstand. Vegtrafikkloven g 31 første til fierde
ledd, jf. $ 22 første ledd.

46 är gammel ufør mann dømt til fengsel i 24 dager, en bot på kr. 25 000 og
inndragning av føreretten i to år for kjøring i påvirket tilstand. Han hadde en
konsentrasjon av 0,12 mikromol klonazepam i blodet ved kjøringen.

Salten tingrett TSALT-2O I 6- I 6 1 86 - Hålogaland lagmannsrett LH-201 6-7 4691
(16-07469rAST-HALO).

Nordland statsadvokatembeter (politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb) mot A
(advokat Svein Inge Skipnes).

Lagmann Dag Nafstad, lagdommer Vidar Stensland og lagdommer Stig-Ole
Haug. Meddommere: Adjunkt Anne Lise Nordvik Arntzen, pensjonist Håkon
Eilif Sund, lærer Gro Alida Solvoll og fotograf Knut Ivar Johansen.

lnnholdsfortegnelse
Hålogaland lagmannsrett - LH-2016-7 4691

Innholdsfortegnelse
Lagmannsretten vil bemerke:

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Politimesteren i Nordland v/politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb, datert
25. januar2016,ble A,født0.0.1969, satt under tiltale ved Salten tingrett for overtredelse av

Vegtrafikkloven $ 3I Íørste ledd j-f snnet ledd j.f tredje ledd jfrterde ledd j.f S 22_þt;!cJedd

for å haført en motorvogn når han var påvirket andre berusende eller bedøvende midler

Grunnlag:

Onsdag 26. august 2015 ca kl. 19.50 i Bodø førte han personbil, med [kjennemerkeJ, til tross for at han
var påvirket av berusende eller bedøvende middel.

Salten tingrett avsa 18. april2016 dom med slik slutning:

A, født 0. 0. I 9 69, frifinnes.

Påtalemyndigheten har anket dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Hålogaland
lagmannsrett besluttet 9. mai 2016 â henvise anken til ankebehandling i medhold av straffeprosessloven $
325, jf. $ 321 andre ledd.

Tiltalen ble opprettholdt uforandret for lagmannsretten.

Ankeforhandling ble holdt27. september 2016 i Bodø. Tiltalte møtte og forklarte seg, og det ble hørtto vitner
og en sakkyndig og ellers foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboka. Aktor påsto tiltalte dømt til
en straff av fengsel i22 dager, en bot på 30.000 kroner og tap av retten til àføre motorvogn i ett år etter
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rettskraftig avgjørelse i lagmannsretten. Forsvarer påsto at tiltalte frifinnes, subsidiært behandles på mildeste
måte.

Lagmannsretten vil bemerke:
Tiltalte er 46 är, er ufør med en brutto månedsinntekt på vel 18.000 kroner og bor iX. Han er gift og har
forsørgeransvar for ett barn. Han er tidligere straffedømt, sist for voldsutøvelse i 2014 og
narkotikaovertrede lser i 20 12.

Onsdag 26. august 2015 om kvelden ble A pågrepet og mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Han hadde
da nettopp kommet hjem fra en ferietur i Riga med sin daværende samboer og hennes sønn på ett år. Han
hadde ved pågripelsen kjørt i om lag tre mil fra Bodø mot Fauske. Han ble tatt med til Bodø for blant annet
blodprøvetaking. Analysen av blodprøven viste at han hadde klonazepam, 0,12 mikromol per liter, i blodet
etter fradrag av sikkerhetsmargin på 0,06 mikromol. Det er fastsatt straffbarhetsgrenser for påvirkning av
klonezepam, og en konsentrasjon på mer enn 0,025 tilsvarer en alkoholpromille pä over 1,2.

Tiltalte har forklart at han fikk utlevert ti tabletter av en lege natten til lørdag den 22. august 2015 etter å ha
vært utsatt for et uhell med det ene beinelfoten. Han skal ha fått beskjed om å ta to tabletter om dagen for
smertelindring. De siste to tabletter tok han i følge egen forklaring, på tirsdag 25. august, uvisst på hvilket
tidspunkt på døgnet.

Politiet anmodet overlege Gudrun Høiseth ved rettstoksikologisk institutt om en sakkyndig uttalelse, og
lagmannsretten hørte hennes forklaring for retten. Bakgrunnen for en sakkyndig vurdering var tiltaltes
forklaring om grunnlaget for inntaket av klonezepam og det foreliggende analyseresultatet. I sin rappoft av
29. april2016 har hun oppsummert de spesifiserte spørsmål hun fikk i mandatet slik:

1 . Funnet av klonezepam er, slik den saklryndige ser det, ikke forenlig med forskrivning fra lege

2. Klonezepam brukes ikke i smertebehandling

3. Den sakþndige kjenner ikke til praksis i Latvia, men i henhold til europeiske retningslinjer har
klonazepam þenzodiazepiner) ingen plass i behanling av smerte

Den sakkyndige forklarte at klonazepam i Norge brukes kun ved behandling av epilepsi, og at tabletter finnes
i to størrelser, på hhv. 0,5 mg og2 m9 Hun forklarte videre at den mengde som tiltalte hadde i blodet om
kvelden den 26. august ville tilsvare om lag et engangsinntak dagen før pà fire tabletter át2 mg eller tre
tilsvarende tabletter i tre dager. Hun forklarte også at den mengden som tiltalte angivelig skal ha fått
foreskrevet i Riga ville være svært farlig for en person som ikke hadde brukt preparatet tidligere og dermed
uten en opparbeidet toleranse.

Lagmannsretten finner det bevist ut over en hver rimelig tvil at tiltalte i hvert fall uaktsomt har forholdt seg
som beskrevet i tiltalen. Dette med bakgrunn i analyseresultatene fra blodprøve tatt etter kjøringen, tiltaltes
egen forklaring og den sakkyndiges skriftlige rapport og hennes utdypende forklaring for retten.

Lagmannsretten finner tiltaltes forklaring svært lite troverdig. Rett nok kan han ha skadet foten og vært hos
lege/apotek natt til lørdag22. august 2015. At han der, som han selv har forklart, skal ha fatt en umerket pose
med ti tabletter som siden viste seg å inneholde betydelige mengder av klonazepam, mener retten en kan se

bort fra. Det er ingen sammenheng mellom grunnlaget for et besøk hos lege/apotek og det medikamentet som
er påvist i blodet til tiltalte. Den påviste konsentrasjon av klonazepam må skyldes et annet inntak av stoffet
enn ved bruk av angivelige tabletter fatt av lege som forklart av tiltalte.

Om A ikke var klar over at han var påvirket i strafferettslig forstand da han l<1ørte fra Bodø mot Fauske den
26. august 2015, var han i hvert fall uaktsom med hensyn til påvirkningen. Han har forut for kjøringen inntatt
kjente eller ukjente tabletter i slik mengde athan skulle ha unnlatt å sette seg bak rattet. Hans vinglete kjøring
føftetil at andre bilister varslet politiet, og test ved pågripelsen styrket mistanke om ruspåvirkning. Tiltalte
ville som tilstrekkelig aktsom skjønt at han ikke var i stand til å kjøre bil.

Etter dette er både de objektive og de subjektive straffbarhetsvilkårene oppfflt, og tiltalte skal dømmes i
henhold til tiltalen.

Ved straffutmålingen må det tas hensyn til påvirkningraden, omstendighetene rundt selve kjøringen og, i
forhold til størelse på bot, tiltaltes nåværende inntekter.

¿
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Påvirkningsgraden av klonezepam overstiger i betydelig grad tilsvarende grense for en alkoholpåvirkning på
1,2 promille. Overtredelsen må, av allmennpreventive hensyn medføre en fengselsstraff som etter praksis
ligger på mellom 20 og36 dager. Ut over mengden klonazepam iblodet, foreligger det flere skjerpende
forhold ved oveftredelsen. Tiltalte kjørte en lengre strekning, omlag 3 mil, på riksvegen mellom Bodø og
Fauske. Han hadde med seg i bilen en annen voksen og et barn på ett år. Foranledningen til at han ble stoppet,
var meldinger til politiet om hans vinglete kjøremåte, tidvis delvis ut av veibanen. Kjøringen medførte et ikke
ubetydelig skadepotensiale.

Ved den konkrete utmålingen har lagmannsretten kommet til at fengsel i 24 dager er en passende straff. I
tillegg skal det utmåles en bot. Ut fra tiltaltes nåværende inntektsgrunnlag setter lagmannsretten denne til
25.000 kroner.

I medhold av tapsforskriften $ 3-2 nr.3 skal føreretten til tiltalte inndras for minst to år. Når føreretten inndras
for to år skal det også stilles krav om full ny prøve for å gjenerverve fiØreretten, jf. tapsforskriften $ 8-3. Ved
den konkrete utmålingen skal det tas hensyn til den tid som førerkortet har væft beslaglagt, og det skal tas
hensyn til om tiltalte i en lengre periode har fått førerkortet tilbake før endelig inndragningsvedtak. Tiltaltes
fbrerkort ble beslaglagt 26. august2015, og han fikk det tilbake 14. april 2016.Lagmannsretten finner at
tapstiden bør settes til to år fra dommen er rettskraftig. Tiden som foreretten har vært midlertidig tilbakekalt
går til fradrag. Full ny førerprøve kreves for gjenerverv.

Saksomkostningsansvar kan ikke ilegges for lagmannsretten, jf. straffeprosessloven $ 436 andre ledd, og
ilegges ikke for tingretten,jf. straffeprosessloven $ 437 siste ledd, da han nå er uten inntekt ut over
uføretrygd.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning

1 . A, født 0.0.1969, dømmes for overtredelse av vegnafikkloven $ 3 I første til fierde ledd, jf, S 22 første
Iedd, til fengsel i 24 - tjrurtru - dager og bot på 25 000 - tjuefemtusen - lcroner subsidiært l5 - femten -
dager fengsel.

2. A idømmes tap avførerett til motorvognfor et tidsrom øv 2 - to - årfra dommen er rettskraftig. Til
fradrag går tidenføreretten har vært midlertidig tilbakekalt. For gjenerverv av føreretten lcreves det
avl agt ful I ny før erpr øv e.

3
https://lovdata.nolproldownload/?type:printDocument&id:LHSTR/avgjorelse/lh-20... 27 .10.2017



a

¡

l,
!

2



Borgarting lagmannsre ft - LB-20 12-20 5 425 Page I of4

Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 08:2'1

rrrLÜVDAîA
Borgarting lagmannsrett - LB-2012-205425

Instans

Dato

Publisert

Stikkord

Sammendrag

Saksgang

Parter

Forfatter

Borgarting lagmannsrett - Dom

2013-05-02

LB-2012-205425

Strafferett. Straffutmåling. Standardiserte bøtesatser. Besittelse av Rivotril.
Straffeloven $ 27 . Legemiddelloven $ 3l annet ledd jf $ 24 første ledd.

En rusmisbruker uten fast bopel og uten fast arbeid, som mottok uføretrygd, var
ilagt bot på 10 000 kroner for besittelse av 20 Rivotril-tabletter i et område i
Oslo som har vært særlig belastet med omsetning av narkotika. De høye
bøtesatsene i området var ledd i politiets særlige innsats mot omsetningen der.
Lagmannsretten fant at allmennpreventive hensyn måtte tillegges stor vekt, og
at hensynet til tiltaltes økonomi måtte ffi underordnet betydning. Tiltaltes anke
ble forkastet.

Oslo tingrett TO SLO-20 1 2-1 53 662 - Borgarting lagmannsrett LB -20 12-20 5 425
(1 2-20 s 42 s AS T-B ORG/02 ).

Oslo statsadvokatembeter (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre) mot A (advokat
Truls Dramer).

Lagmann Anne Lise Rønneberg. Lagdommer Tone Aasgaard. Ekstraordinær
lagdommer Stein Schjølberg.

Innholdsfortegnelse
Borgarting Iagmannsrett - LB-20I2-205425

Innholdsfortegnelse

Oslo tingrett avsa 16. oktober 2012 dom med slik domsslutning:

A, født 0.0.1967, dømmes for oveftredelse av legemiddelloven $ 31 annet ledd jf. $ 24 første ledd til en
bot stor kr l0 000 -kronertitusen- subsidiært fengsel i20 dager.

A - som tidligere het A - påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten la til grunn at anken
gjaldt bevisbedømrnelsen og lovanvendelsen under skyldspørsrnålet samt straffutmålingen. Bare anken over
straffutm ål ingen ble henv i st til ankeforhand I ing.

Ankeforhandling ble holdt 30. april2013 i Borgarting lagmannsretts hus. A og ett vitne avga forklaring.
Øvrig bevisførsel framgår av rettsboka.

Aktor la ned påstand om at anken forkastes. Forsvarer la ned påstand om at A anses på mildeste måte.

Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten.

Anken gjelder anvendelsen av standardiseft, forhøyet bøtesats i ett av tre geografisk avgrensede områder i
Oslo sentrum.

Oslo politidistrikt har i påtaledirektiv angitt bøtesatser som skal være utgangspunkt for den juridiske
vurderingen i ulike typer saker, nemlig ordensforstyrrelser, narkotika, våpen mm, toll, næringsliv,
utlendingssaker og trafikk med flere. Innledningsvis ar-rgis at satsene er utgangspunkt for den juridiske

v
https://lovdata.nolproldownload/?type:printDocument&id:LBSTR/avgjorelse/lb-2\... 27 .I0.2017



a

t¡
Þ



Borgarting lagmannsrett - LB-20 1 2-205425 Page2 of 4

vurderingen, og vil være (norrnal reaksjon i normale saker uten hverken skjerpende eller formildende
omstendigheter>>. Det er angitt at straffeloven $ 27 i utgangspunktet ikke vil ha avgjørende vekt i saker som
omhandles av direktivet. Videre heter det at alle saker må vurderes med tanke på om det er konkrete
omstendigheter som gir utslag for bøtenivået, men at satsene skal aksepteres som signaler om den policy som
gjelder.

Oslo politidistrikt iverksatte i juni 201 I en særlig innsats mot de åpne rusmilj øene i Oslo. I særlig belastede
områder, med åpenlys omsetning av narkotika, og som er sterkt trafikkerte og beferdete, ble det satt inn
vesentlig mer synlig og sivilt politi, personer som kjøpte eller solgte narkotika ble i langt større utstrekning
bortvist, og det ble etablert bedre samarbeid med blant annet helsevesenet og barneverntjenesten. Videre ble i
det påtaledirektivet angitt bøtesatser for <Ordensforstyrrelser mm)), som i utgangspunktet er minimumssatser
basert på siktede uten fast arbeid og uten fast bopel. For <kjøp/besittelse av narkotika på belastet område> -
med straffeloven $ 162 første ledd som angitt hjemmel - er satsen l0 000 kroner ved forelegg etter tilståelse,
jf straffeloven $ 59 andre ledd, mens påstanden i retten skal være 12 000 kroner. De belastede områdene er i
direktivet angitt som nedre del av Grünerløkka, Vaterlandsområdet og området rundt Oslo sentralstasjon.
Etter direktivet skal bøtesatsen økes i takt med mengde/stofftype.

For tilsvarende oveftredelser i andre deler av byen skal det ifølge direktivet utstedes forelegg på 3 000
kroner.

Området rundt Oslo sentralstasjon, som er aktuelt i vår sak, er senere avgrenset på kart av Biskop Gunnerus'
gate, Dronningens gate, Rådhusgata, Bispegata og en vesentlig del av selve sentralstasjonen. Etter det
opplyste har området rundt sentralstasjonen 150 000 til200 000 reisende daglig. Publikum opplevde - i tiden
før det ble besluttet å iverksette de særlige tiltakene - utrygghet og ubehag, forretninger mistet omsetning og
miljøene rekrutterte nye rusmisbrukere, som kom fra hele landet. Narkotikakriminaliteten førte også med seg
annen kriminell virksomhet, som for eksempel ran og voldsforbrytelser.

A var 5. mai2012 i besittelse av l9 Rivotriltabletter á to milligram i Fred Olsens gate3, som ligger ikrysset
med Tollbugata.Han nektet å vedta forelegg på l0 000 kroner. Selv om påtalemyndigheten la ned påstand om
l2 000 kroner i bot i tingretten, satte retten boten til 1 0 000 korner under henvisning til As tilståelse, jf
straffeloven $ 59 andre ledd.

Ifølge politiførstebetjent Rolf Andreas Farmens vitneforklaring under ankeforhandlingen er stedet hvor A
ble pågrepet i selve kjernen av det området politiet sliter med. Han opplyste at de skjerpede bøtesatsene ble
raskt kjent i narkotikamiljøet, og at narkotikaomsetningen i de områdene hvor de særlige tiltakene er iverksatt,
nå er redusert til en tredjedel av det den var i juni 201 1. I praksis har minimumsboten blitt anvendt, men det
har forekommet tilfeller med høyere bøter.

A er uten arbeid og han mottar uføretrygd, ifølge hans egen forklaring fordi han ble diagnostisert som
dyssosial, affektlabil og med personlighetsforstyrrelse. Lagmannsretten forsto ham slik atuføretrygden er på
ca l5 000 kroner brutto pr måned, men at han - blant annet etter påleggstrekk - mottar ca 13 000 kroner netto.
Månedlig husleie på hybelhuset der han bor er 4 000 kroner. Ellers har han ingen faste utgifter. Han har ingen
å forsørge. A injiserer heroin, og bruker Rivotril ulovlig for å dempe sosial angst. Han opplyste at han var
ukjent med politiets forhøyede bøtesatser rundt sentralstasjonen.

Etter As syn skal det ved utmåling av botens størrelse etter straffeloven $ 27 tas hensyn til hans
formuesforhold og hva han etter sine livsforhold antas å kunne betale. Det bør også legges vekt på at det
straffbare forholdet gjelder besittelse av tabletter, som rammes av legemiddelloven, ikke straffeloven, og at
mengden er liten. Den allmennpreventive effekten av skjerpet straffenivå er trolig mindre for denne type
lovovertredelser enn for eksempel for ran. Det er heller ikke sikkert at det er bøtesatsene som har føfttil
redusert narkotikaomsetning; det kan være de andre innsatsfaktorene.

Borgarting lagmannsrett har nylig behandlet to saker som gjelder den samme problemstillingen. I dommen
3. april2013 (sak nrLB-2012-185937 ADT-BORG/O1), som gjaldt oppbevaring av 0,7 gram hasj og 0,8 gram
heroin, ble boten stående. Saken framstår som ganske lik vår sak, bortsett fra at den gjaldt overtredelse av
straffeloven $ 162 første ledd. Denne lagmannsrett slutter seg i hovedsak til følgende bemerkninger i
dommen:

Tungtveiende allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon. Lagmannsretten viser til
begrunnelsen for den skjerpede foreleggspraksisen, som det er redegiort for over. Allmennheten som
daglig ferdes gjennom disse områdene, har krav på en trygghet og en trivsel som ikke lar seg forene med
åpenlys narkotikatrafikk i stort omfang. Ä begrense nyrekrutteringen til disse rusmilj øene, er også viktig.

l-
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At allmennpreventive hensyn kan virke straffskjerpende, er klart og er sist slått fast i en dom fra
Høyesterett 12. mars 2013 (HR-2013-578-A). Saken gjaldt et simpelt ran begått på Grønland i Oslo. Det
heter i dommens avsnitt I l:

Aktor har anført at allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon. Det er vist til at det i
Grønland politidistrikt, hvor ranet ble begått, i2012 ble anmeldt i gjennomsnitl 1,2 ran per dag.
Mange av ranene begås i området rundt Oslo S, som er et sentralt trafikknutepunkt hvor innbyggerne
er avhengige av å kunne ferdes tryg! døgnet rundt. Forvarer har på sin side vist til at det har væft en
nedgang i antall anmeldte ran de siste årene. Etter mitt syn er det ikke tvil om at denne typen ran har
stor innvirkning på innbyggernes følelse av å kunne ferdes trygt, og jeg er enig i at allmennpreventive
hensyn taler for en streng reaksjon.

Lagmannsretten viser også til Rt-2010-449 avsnitt 17, der Høyesterett ved utmålingen av straffen for
forsøk på salg av et mindre kvantum hasjisj uttalte at det <i skjerpende retning legges vekt på at den
straffbare handling har skjedd i det offentlige rom og på et sted der allmennheten ferdes daglig>.

Det er i de tre utpekte satsningsområdene at narkotikatrafikken har vært mest utbredt og mest synlig, og
det er også nettopp her at hensynet til allmennprevensjonen slår sterkest inn. Etter lagmannsrettens syn
må det derfor være adgang for politiet til å differensiere sin foreleggspraksis geografisk. De aktuelle
områdene er klart avgrenset, og det er opplyst at grensene praktiseres strengt. Lagmannsretten legger til
grunn at Oslopolitiets praksis i disse områdene og grensene for disse nå er godt kjent blant dem det
gjelder.

Lagmannsretten har heller ingen innvendinger til den standardisering av bøtesatsene som praktiseres.
Skjematisk fastsettelse av bøtestraffen ved massovertredelser har lang tradisjon iNorge også på andre
områder enn ved mindre narkotikaovertredelser, som for eksempel trafikkovertredelser og overtredelser
av ligningslovgivningen. Ved slik standardisert bøtepraksis blir den straffbare handlingen sentral, slik at
like tilfeller behandles likt, og hensynet til den botlagtes økonomi får mindre gjennomslagskraft. Det vil
da nødvendigvis være slik at en standardisert utmålt bot rammer hardere en med dårligere økonomi enn
en med bedre økonomi, uten at dette har væft ansett som et avgjørende hensyn mot en slik praksis. Denne
praksis har også fra tid til annen vært til behandling i Høyesterett.

Rt-2006-1601 gialdt fastsettelse av bøtestraff og beregning av tilleggsskatt for unnlatt levering av
selvangivelse. I avsnitt 35 uttaler førstvoterende med tilslutning fra de øvrige dommere:

Jeg er enig i at det er en adgang til å justere for individuelle forhold innenfor rammen av
straffeloven $ 27 ved fastsettelsen av bøtestraffen, men understreker at utgangspunktet ved denne
type masseovertredelser er en skjematisk fastsettelse av bøtestraffen hvor den individuelle og
konkrete vurdering som $ 27 gir anvisning på bare får anvendelse i helt særlige tilfelle.

I Rt- 1989- 1 3 6 1 , som gjaldt straffutmålingen for ulovlig snøscooterkj øring i utmark, slår Høyesterett
fast at overtredelser av lov om motorferdsel i utmark er blitt et betydelig problem. Det heter deretter:

For å fa respektert reglene er det utstedt et meget stort antall forelegg for brudd på disse
bestemmelsene. Etter det som er opplyst for Høyestereff, er det ved politikamrene i Finnmark anvendt
et nokså standardisert bøtenivå. Hensett til antall oveftredelser og også til overtredelsenes art, har jeg
ikke noe å bemerke til at man opererer med standardiserte bøter.

Rt-1981-887 gialdt bøtenivået for deltakelse i Altademonstrasjonen. Høyesterett uttaler øverst side 890
at situasjonen gjorde det nødvendig å reagere med forelegg hvor bøtestraffens størrelse lå på et jevnt nivå
med forholdsvis få avvik oppad og nedad. Videre heter det at man <<måtte ta hensyn til særlige forhold
som tilsier at boten bør settes ned eller opp, men også for domstolene må det være det straffbare forhold
og ikke den enkeltes økonomi som veier tyngst>. Om betydningen av straffeloven $ 27 uttaler
førstvoterende så:

Jeg kan ikke innse at denne bestemmelse er til hinder for at det alt etter forholdets karakter legges
vekslende tyngde på det straffbare forhold og tiltaltes økonomi. Dette syn har Høyesterett også lagt til
grunn tidligere, se således avgjørelser i Rt-1934-605. Den gang henviste $ 27 bare til tiltaltes
økonomi. Ved endring 19. juli 1946 ble ordene <<foruten den straffbare handling> tilføyd for at
bestemmelsen språklig skulle gi bedre uttrykk for det som måtte være dens selvflølgelige mening.

De samme synspunkter som Høysterett har gitt uttrykk for i den praksis som er referert, legger også
lagmannsretten til grunn.
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I Borgarting lagmannsretts dom 22. april2013 (sak LB-2013-11372 AST-BORG/O1), som gjaldt
overtredelse av legemiddelloven og politiloven, ble anke over bot på 15 000 kroner forkastet. Det ble også der
vist til ovennevnte dom.

Slik tilfellet var i dommen det er sitert fra, er As økonomi utvilsomt stram. Lagmannsretten har stor
forståelse for at boten rammer ham hardt, og at den for ham framstår som urimelighøy. Lagmannsretten kan
likevel ikke se at det i hans tilfelle foreligger slike særlige omstendigheter ved hans økonomi - eller andre
forhold - som tilsier en reduksjon av minimumsboten. Ettersom hensynet til å fa narkotikaomsetningen som
sådan i området redusert ligger bak de forhøyede bøtesatsene, får det underordnet betydning at vår sak gjelder
overtredelse av legemiddelloven, mens dommen 3. april 2013 galdt straffeloven. Det samme hensynet tilsier
også at differensiering av bøteniväet under minimumssatsen lett kunne slå bena under hele tiltaket.

Fordi A mottar uføretrygd, vil boten trolig bli innkrevd i form av påleggstrekk. Etter det opplyste vil det
månedlige trekket settes så lavt at A forutsetningsvis skal ha igjen tilstrekkelige midler for sitt livsopphold.

På denne bakgrunn forkastes anken.

Påtalemyndigheten har ikke lagt ned påstand om sakskostnader. Under henvisning til As økonomi ilegges
det heller ikke,jfstraffeprosessloven $ 437 tredje ledd.

Domsslutning

Anken forkastes
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