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DOM OG KJENNELSE 
 
1 Innledning 
Saken gjelder gyldigheten av Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016 om 
tilbakekall av saksøkers førerett med grunnlag i vegtrafikklovens § 34 femte ledd.  
 
2 Framstilling av saken 
Hordaland politidistrikt fattet den 17. juni 2014 vedtak om tilbakekall av saksøkeren Bjørn 
Dahls (heretter "saksøkeren" eller "Dahl") rett til å føre førerkortpliktig motorvogn med 
grunnlag i vegtrafikkloven § 34 femte ledd. 
 
Dahl påklaget vedtaket til Politidirektoratet den 6. juli 2014. I vedtak av 29. september 
2014 avslo Politidirektoratet klagen. 
 
Ved stevning av 30. oktober 2014 ble det tatt ut søksmål mot Staten v/ Justis –og 
Beredskapsdepartementet (heretter "saksøkte" eller "Staten") ved Oslo tingrett med påstand 
om at Politidirektoratets vedtak er ugyldig. Oslo tingrett kom i dom av 7. mai 2015 til at 
vedtaket var gyldig og frifant staten.  
 
Saksøkeren anket dommen. Ved dom av 27. juni 2016 kom Borgarting lagmannsretts til at 
Politidirektoratets vedtak av 29. september 2014 var ugyldig. Lagmannsretten var enig i at 
vilkåret om manglende edruelighet var oppfylt, men fant at vedtaket likevel var ugyldig 
fordi Politidirektoratet ikke hadde foretatt en konkret vurdering av om saksøkerens 
manglende edruelighet utgjorde en trafikksikkerhetsrisiko.  
 
Den 23. september 2016 fattet Politidirektoratet nytt vedtak i saken. Politidirektoratet 
sluttet seg til politidistriktets vedtak av 17. juni 2014 om tilbakekall av førerrett og tok ikke 
klagen til følge. Politidirektoratet fant både at Dahl ikke var edruelig og at hensynet til 
trafikksikkerhet tilsa tilbakekall av førerretten.   
 
Dahl tok 1. oktober 2016 ut stevning med krav om at Politidirektoratets vedtak av 23. 
september 2016 var ugyldig og begjærte også en midlertidig forføyning om å få rett til å 
kjøre motorvogn frem til rettskraftig avgjørelse i hovedsaken foreligger.  
 
Det ble i forbindelses med saksforberedelsen avsagt kjennelse og beslutning 9. januar 
2017, hvor blant annet de vitenskapelige artikler på engelsk skrevet av blant annet Jørgen 
Mørland som staten hadde lagt frem, ble avskåret som bevis med grunnlag i domstolloven 
§ 136 første ledd som fastsetter at dokumentbevis i utgangspunkt skal være oversatt til 
norsk. 
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Hovedforhandling i saken ble holdt 13. og 20. januar 2017 (bevisførselen ble gjennomført 
13. januar 2017 mens prosedyrene ble gjennomført 20. januar 2017). Det ble avgitt 
partsforklaring av Dahl, forklaring av fire vitner hvorav to sakkyndige vitner.  
 
3 Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand 
Saksøkeren har i hovedsak gjort gjeldende følgende:  
 
Politidirektoratets vedtak om å tilbakekalle kjøreretten til Dahl er ugyldig som følge av feil 
i lovanvendelsen og bevisbedømmelsen. Vilkårene etter vegtrafikklovens § 34 femte ledd 
er ikke oppfylt. Politidirektoratet tolker vilkårene i bestemmelsen for strengt. 
Lovbestemmelsen har vært den samme i mange år og det har vært en utvikling hvor 
kravene er skjerpet uten at hjemmelsgrunnlaget er endret. Dahl har røyket hasj i 40 år og 
kjørt bil i 35 år. Dette har politiet vært klar over i mange år men det er først nå, etter at 
Dahl har begynt å røyke hasj legalt (etter resept) at politiet grep inn.  
 
For det første kan Dahl ikke anses for å ikke være edruelig. Dahl har brukt cannabis i en 
årrekke. For han har cannabis fungert som medisin for å avhjelpe post-traumatisk 
stressyndrom (PTSD) som følge av en vanskelig oppvekst. De siste årene har Dahl fått 
legalt foreskrevet cannabis av sin lege i Nederland. Man kan godt oppfylle 
edruelighetskravet selv om man jevnlig bruker midler som kan gi rus. Det finnes også en 
rekke andre legemidler som kan medføre økt risiko i trafikken. Det er ikke antall ganger 
man røyker hasj i uka eller måneden som er avgjørende, en må se hen til hvordan den 
aktuelle personen fungerer. Dette fremkommer også av ordlyden i politidirektoratets 
rundskriv 2007 / 001 av 9. februar 2007 hvor det står at "manglende edruelighet vil ofte 
komme til uttrykk ved innsettelse i drukkenskapsarrest" eller "bøteleggelse etter 
straffeloven § 350". Det fremkommer videre at en enkelt hendelse ikke er tilstrekkelig. 
Dahl kommer ikke i denne kategorien. Han har brukt og bruker cannabis i kontrollerte 
former. Han har aldri mistet kontrollen over seg selv. Han har aldri vært arrestert eller 
bøtelagt eller innbragt på grunn av beruselse. 
 
For det andre krever ikke hensynet til trafikksikkerheten at Dahl blir fratatt førerkortet. 
Politidirektoratet har ikke foretatt en konkret og helhetlig vurdering av om hensynet til 
trafikksikkerheten krever at føreretten tilbakekalles slik lagmannsretten i dommen av 27. 
juni 2016 sa at måtte gjøres. Uansett så er Dahl uenig i vurderingen som er foretatt av 
Politidirektoratet i vedtaket av 23. september 2016. Cannabis har vært et middel som har 
hjulpet Dahl til å fungere bedre i samfunnet. Dahl har aldri kjørt i beruset tilstand. Han har 
heller ikke vært i noen ulykker i trafikken. Dette på tross av at han er avhengig av bil i sin 
næring og derfor årlig har kjørt mange tusen kilometer. Det er ikke grunnlag for å si at 
bruk av hasj (utover de første timene etter røyking) generelt gir økt risiko i trafikken. 
Seniorforsker Røgeberg konkluderte med at det ikke er noen økt risiko. Mørlands 
vurderinger om mulig økt risiko er basert på noen få undersøkelser som det er svakheter 
ved, og han visste også til at det er store individuelle forskjeller. Heller ikke Mørland 
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kunne konkludere med at en eventuell opphopning/akkumulering av THC. Uansett må 
eventuelt økt trafikkfare vurderes individuelt for Dahl. Dahl skikker sitt arbeid vel og det 
er ingen beviser for at Dahl har en økt trafikkrisiko. Det er også et relevant moment at Dahl 
nå røyker kun hasj foreskrevet av lege, slik at det ikke er variasjoner i kvalitet og styrke i 
den hasjen han røyker.  
 
Dahl har også begjært midlertidig forføyning med påstand om at han gis rett til å føre 
motorvogn frem til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsaken, jf. tvisteloven § 34 - 1 
b. Dahl er gårdbruker og er helt avhengig av bil for at det skal gå rundt. Bjørn Dahl har 
allerede gått to år uten førerkortet. Det har store konsekvenser både for driften og 
økonomisk hvis han nå skal gå ytterligere måneder og år uten å kunne kjøre bil. 
 
Saksøkerens påstand 
 
I hovedsaken: 
 

1. Politidirektoratets vedtak datert 23.09.16 om tilbakekall av føreretten til Bjørn Dahl 
er ugyldig. 

2. Bjørn Dahl tilkjennes sakens omkostninger. 
 
I saken om midlertidig forføyning: 
 

1. Bjørn Dahl gis rett til å føre motorvogn frem til rettskraftig avgjørelse foreligger i 
hovedsaken. 

2. Bjørn Dahl tilkjennes sakens omkostninger. 
 
4 Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand 
Saksøkte har i hovedsak gjort gjeldende følgende:  
 
Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016 er gyldig ettersom både vilkåret om 
manglende edruelighet og vilkåret om trafikksikkerhetshensyn var oppfylt på 
vedtakstidspunktet.  
 
Edruelighetskravet må fortolkes strengt i samsvar med formålet med regelen, som er å 
ivareta hensynet til trafikksikkerheten, og for å ivareta føre-var prinsippet. Vilkåret anses 
etter foreliggende rettskilder som oppfylt dersom bruken av hasj er mer enn rent sporadisk, 
og hvor bruken er av et omfang og regelmessighet som har betydning for skikketheten til å 
føre motorvogn. Bruk av hasj en gang i uka er klart tilstrekkelig for at man anses for å ikke 
anses som edruelig. Anvendt på vår sak er det klart at Dahls bruk av hasj har et omfang og 
karakter at vilkåret om manglende edruelighet var oppfylt. Det vises særlig til Dahl bruker 
hasj 2-3 ganger i uka, og at han har brukt hasj de siste 40 årene. Det vises også til at de 
straffbare narkotikaforholdene Dahl har vært og er involvert. Knut Dalens rapport om 
Dahls kognitive evner som sjåfør har store mangler, liten bevismessig vekt og uansett uten 
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betydning for vurderingen av kravene i vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Det er også 
relevant at Dahl har brukt et ulovlig rusmiddel, som er grenseoverskridende i seg selv.  
 
Vilkåret om at hensynet til trafikksikkerheten skal kreve tilbakekall har liten betydning ved 
siden av kravet til edruelighet, ettersom dette hensynet nettopp er avgjørende for 
fastleggingen av edruelighetskravet. Denne forståelsen bekreftes av både lovhistorikken og 
rettspraksis. Dersom personen det gjelder har behov for bil så vil dette være sentralt for å 
kunne fastslå at hensynet til trafikksikkerheten er oppfylt. Dahl har sagt at han har et stort 
behov for bil og kjører opptil 40.000 kilometer i året. Risikobildet ved bruk av hasj er et 
helt annet enn ved bruk av alkohol. Virkningen av THC er individuell og endt 
påvirkningstid etter loven er uforutsigbar. Det vises også til akkumuleringseffekten som 
det er vist til i Hålogaland lagmannsretts dommer fra 2014 og 2016, og som redegjort for 
av professor Mørland i retten. Det må også vektlegges av bruk av illegale rusmidler i seg 
selv er grenseoverskridende. Dahls misbruksmønster og kjøremønster er slik at han ikke 
var skikket til å føre motorvogn og at tilbakekall er påkrevet av hensynet til 
trafikksikkerheten.  
 
At saksøker skal ha fått foreskrevet cannabis i Nederland har ingen betydning for denne 
saken. Effekten av cannabisbruk vil være den samme uavhengig av om en lege har 
foreskrevet den, og cannabis er for øvrig et ulovlig rusmiddel i Norge. 
 
Begjæringen om midlertidig forføyning må forkastes da kravet som det begjæres 
forføyning for og sikringsgrunn ikke er sannsynliggjort. Det kan også reises spørsmål om 
det overhodet kan avsies en midlertidig forføyning her hvor føreretten allerede er 
tilbakekalt, altså hvor skaden allerede har skjedd. 
 
Saksøktes påstand: 
 
Hovedsaken:  
 

1. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes 
2. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet tilkjennes sakens kostnader.  

 
Forføyningssaken:  
 

1. Begjæringen tas ikke til følge.  
2. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet tilkjennes sakens kostnader.  

 
5 Rettens vurdering 
 
5.1 Konklusjon 
Retten er kommet til at Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016 er ugyldig 
ettersom vilkåret om at hensynet til trafikksikkerheten krever tilbakekall av føreretten ikke 
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er oppfylt. Retten tar imidlertid ikke begjæringen om midlertidig forføyning til følge 
ettersom sikringsgrunn ikke er sannsynliggjort.  
 
5.2 Innledning og utgangspunkt 
Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av Politidirektoratets vedtak av 23. september 
2016 om tilbakekall av Dahls førerrett i medhold av vegtrafikkloven § 34 femte ledd. 
Bestemmelsen lyder: 
 

Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik 
at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir 
myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid 
eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers 
krever det. 

 
Politidirektoratets vedtak er begrunnet med at Dahl ikke er «edruelig», og at hensynet til 
trafikksikkerheten tilsier at førerretten tilbakekalles. 
 
Retten har full prøvelsesrett med hensyn til om lovens vilkår for tilbakekall av førerett er 
oppfylt. Hvorvidt tilbakekall bør finne sted når lovens vilkår er oppfylt, jf. ordet «kan», er 
et opp til forvaltningens frie skjønn. I hvilke utstrekning domstolen kan overprøve den 
skjønnsmessige vurderingen er ikke tema i saken. 
 
Saksøkeren Dahl har anført at vedtaket av 23. september 2016 er ugyldig med grunnlag i at 
de to vilkårene for tilbakekall av føreretten, altså manglende edruelighet og 
trafikksikkerhetshensyn, ikke er oppfylt. Dahl har anført staten har lagt til grunn feil 
bevisbedømmelse og rettsanvendelse ved vurderingene av om vilkårene er oppfylt, og 
herunder at staten ikke har foretatt en helhetlig og konkret vurdering av faktum i saken ved 
disse vurderingene. Retten oppfatter at dette siste ikke er en anførsel om 
saksbehandlingsfeil men går mer på bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Dahl har 
heller ikke anført ugyldighet på grunnlag av saksbehandlingsfeil.   
 
Spørsmålet i saken er således om de to vilkårene for tilbakekall er oppfylt.  
 
Vedtakstidspunktet her er 23. september 2016. Det er forholdene på vedtakstidspunktet 
som er avgjørende for den etterfølgende domstolskontrollen av vedtaket, men det en viss 
adgang til å legge vekt på nye bevis i den grad disse kan kaste lys over situasjonen på 
vedtakstidspunktet, jf. for eksempel Rt. 2012 side 1985, særlig avsnitt 79 og 81.  
 
Som det fremgår av ordlyden, er det i denne saken to vilkår som må være oppfylt for at 
føreretten skal kunne tilbakekalles etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd: Innehaveren må 
for det første ikke være edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket 
til å føre motorvogn, og for det andre må hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne 
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hensyn kreve tilbakekall. Slik saken er lagt opp er de aktuelle vilkårene hhv. manglende 
edruelighet og trafikksikkerhetshensyn. Selv om disse vilkårene til dels glir over i 
hverandre og henger sammen er det like fullt to vilkår.  
 
Staten har argumentert med at ettersom et grunnvilkår for å få føreretten er at man er 
edruelig, jf. vegtrafikkloven § 22, så tilsier føre-var prinsippet som ligger bak 
vegtrafikkloven § 34 femte ledd og hensynet til å unngå potensielt trafikkfarlige 
trafikanter, at vilkåret om hensynet til trafikksikkerheten i vegtrafikkloven § 34 femte ledd 
har mer eller mindre ingen selvstendig betydning. Staten har her også vist til uttalelse i 
Hålogaland lagmannsretts dom av 15. september 2016 (LH-2016-70592) hvor det heter:  
 

Det er, som nevnt også et vilkår at hensyn til trafikksikkerhet gjør tilbakekall av 
føreretten påkrevet. Lagmannsretten er enig med staten i at dette vilkåret har liten 
selvstendig betydning i tillegg til vilkåret om manglende edruelighet. Hensynet 
utgjør begrunnelsen for føre var-bestemmelsen i vegtrafikkloven § 34 femte ledd, jf. 
Rt-2015-493 avsnitt 19 og LH-2014-39253. 

 
Tingretten er enig i at det er en sammenheng mellom vilkårene. Det er også lagt til grunn i 
Borgarting lagmannsretts avgjørelse i 27. juni 2016 at det er en "klar sammenheng" 
mellom vilkårene. Grensen mellom vilkårene kan særlig være uklar ettersom vurderingen 
av edruelighetskravet også synes koblet opp mot i hvilken grad manglende edruelighet 
påvirker skikkethet i trafikkheten, jf. at edruelighetsvilkåret er formulert som "ikke er 
edruelig …. slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn". Men det er på det rene, 
som også er lagt til grunn i Høyesteretts dom Rt. 2015 side 493, at det er snakk om to 
vilkår som begge må være oppfylt, jf. følgende fra avsnitt 29 i Høyesteretts dom: 
"Tilbakekall av føreretten må også være påkrevet av hensyn til trafikksikkerheten". 
 
Også i foreløpig rapport fra Sivilbudsmannen, datert 20. desember 2016, om "Politiets 
saksbehandling i saker om førerkort og kjøreseddel", fremgår det på side 37 at det er et 
selvstendig vilkår at hensynet til trafikksikkerheten (eller allmenne hensyn) krever 
tilbakekall.   
 
Etter rettens syn er det følgelig klart at det ikke er tilstrekkelig å konstatere manglende 
edruelighet for å også kunne konstatere at hensynet til trafikksikkerheten tilsier at 
føreretten skal tilbaketrekkes.  
 
5.3 De faktiske forhold  
Partene synes i all hovedsak å være enig i de faktiske forhold, slik disse er beskrevet av 
lagmannsretten i Borgarting lagmannsretts dom av 27. juni 2016:  

 
Bjørn Dahl er gjennom årene straffedømt flere ganger for narkotikaforbrytelser etter 
straffeloven av 1902 § 162. Han ble blant annet dømt til tre års fengsel i 2001 og tre 
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år og 6 måneder i 2005 for slike lovbrudd. I februar 2014 ble han tatt med 57,8 kilo 
hasj i bilen, og det ble i etterkant av dette gjort beslag av cannabis i ulike former på 
gårdsbruket hans - i alt ca. 900 gram. Han ble for disse forholdene dømt til fengsel i 
4 år og 3 måneder i Nedre Romerike tingrett 22. september 2015. Dommen er 
påanket og ikke rettskraftig. 
 
Lagmannsretten legger ved edruelighetsvurderingen etter vegtrafikkloven § 34 femte 
ledd ikke vekt på de tidligere straffbare forholdene, og utfallet av anken over den 
siste dommen er derfor heller ikke av betydning. Det er Dahls bruk av rusmidler som 
er avgjørende for den foreliggende saken. 
 
Dahl har for lagmannsretten opplyst at han har røkt cannabis i 40 år og fortsatt gjør 
det. Han har opplyst at han har posttraumatisk stressyndrom (PTSD) etter vanskelig 
oppvekst med plassering i barnehjem, og at cannabis demper hans angst og uro. I 
mange år har han drevet «selvmedisinering» med cannabis som han har kjøpt ulovlig. 
Han har opplyst at den cannabisen som ble beslaglagt på gården i 2014, var til hans 
private bruk. Ingen andre som bor på gården bruker cannabis. Etter at beslagene ble 
gjort, tok han kontakt med lege i Nederland og fikk 15. september 2014 foreskrevet 
lovlig cannabis til medisinsk bruk. Dette har han - etter eget utsagn - lovlig innført til 
Norge og benyttet som legemiddel. Han har i lagmannsretten forklart at han opplyste 
dette til Politidirektoratet på telefon 22. september 2014 - før vedtaket ble truffet - 
uten at forholdet er omtalt der. Det er ikke nødvendig for lagmannsretten å vurdere 
hvorvidt innførselen fra Nederland og Dahl bruk i Norge er lovlig da det ikke er 
avgjørende for resultatet. 
 
Videre har Dahl opplyst at han nå - som på vedtakstidspunktet - røyker cannabis med 
ujevne mellomrom etter hvordan han føler seg. Han har anslått at han 
gjennomsnittlig røyker cannabis 10 ganger pr. måned. Hans bruk skjer alltid etter 
endt arbeidsdag og i moderate mengder, anslagsvis 0,3-0,5 gram hver gang. Han 
røyker ikke for å få rusfølelse, men for å dempe angst og uro. Og han bruker ikke 
andre rusmidler med unntak av et glass vin til maten en gang i mellom. Videre har 
han opplyst at han aldri kjører bil når han har røykt cannabis, og at han venter minst 
15 timer før han kjører. 
 
Dahl har vært åpen om sin bruk av cannabis. Lagmannsretten ser ikke noe grunnlag 
for å mistro hans opplysninger om cannabisbruken og legger disse til grunn. 
 
Det er ubestridt at Dahl aldri har vært innbragt på grunn av beruselse. Det er heller 
ikke noe i saken som tilsier at han har utvist noen form for ukontrollert adferd i 
forbindelse med cannabisbruk. Lagmannsretten legger til grunn at Dahl bruker 
cannabis i kontrollerte former slik han selv har forklart. 
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Dahl er heller ikke noen gang tatt for kjøring i påvirket tilstand eller vært innblandet i 
noen trafikkulykker. Det er ikke noe i hans historikk som bilist som tilsier at han på 
vedtakstidspunktet utgjorde noen spesiell risiko for trafikksikkerheten. 

 
Ovennevnte beskrivelse av faktum støttes av det som er fremkommet under 
hovedforhandlingen i nærværende sak, og legges derfor til grunn som grunnlag for rettens 
avgjørelse. I tillegg til ovennevnte legger tingretten også til grunn følgende forhold:  
 
For det første viser retten til at Dahl forut for behandlingen i Borgarting lagmannsrett 
hadde fått utarbeidet en "Førarkortvurdering" av professor Knut Dahlen, spesialist i klinisk 
nevropsykologi. Vurderingen er datert 9. februar 2016. Det fremgår av vurderingen at det 
Dalen vurderte er om Dahl "fyller krava i Forskrift om førerkort m.m., Vedlegg 1 - 
Helsekrav, § 2. Krav til helse og førlighet - klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T, 
punkt 4: Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller 
personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller 
adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken." I vurderingen konkluderte Dalen 
med at Dahl "har dei kognitive føresetnadene som skal til for å ha førarkort for 
motorvogn." Denne vurderingen ble som sagt gjort forut for og dokumentert i 
hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett, men er ikke omtalt i dommen fra 
Borgarting lagmannsrett. Staten har ikke bestridt Dalens vurdering som sådan, men mener 
at den har liten bevismessig vekt blant annet fordi det er usikkert hvor lang tid det har gått 
siden Dahl har røyket hasj da vurderingen ble gjort og uansett fordi den er uten betydning 
for vurderingen av om Dahl er rettslige edruelig etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd.  
 
For det andre viser retten til at Dahl, rett før hovedforhandlingen i nærværende sak, la frem 
en rapport fra Volvat fra en analyse av blodprøve Dahl har avgitt på Volvat 29. november 
2016, hvor det fremgår at det ikke var påvist THC i blodet. Dahl forklarte i retten at han 
hadde inntatt hasj 15 timer før blodprøven ble tatt, noe som ble bekreftet av hans svigermor 
som ga forklaring i retten. Selv om det som nevnt over er faktum på vedtakstidspunktet 
som er relevant ved gyldighetsvurderingen, så er det adgang til å vektlegge også 
etterfølgende faktum om det kan kaste lys over forholdene på vedtakstidspunktet. Retten 
finner imidlertid at bevisverdien av denne testen er begrenset, ettersom det er lav notoritet 
rundt når Dahl faktisk røyket hasj forut for testen og hvor stor dose han inntok.  
 
For det tredje legger retten til grunn, som forklart av Dahl, at han kjører bil mye i 
forbindelse med arbeidet som bonde, men at Dahl står relativt fritt i forhold til hvilke 
tidspunkter han kjører bil.  
 
5.4 Edruelighetskravet 
Det første spørsmålet som retten må ta stilling til er om Dahl ikke er "edruelig" slik dette 
begrepet er brukt i vegtrafikklovens § 34 femte ledd.  
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Uttrykket "edruelig" har ikke et presist innhold. Forarbeidene til vegtrafikkloven gir liten 
veiledning for hvordan begrepet skal forstås. Høyesterett vurderte imidlertid dette vilkåret i 
Rt. 2015 side 493. I dommen av 27. juni 2016 siterte Borgarting lagmannsrett fra avsnitt 
19-23 og 26-27 fra Høyesteretts dom. For ordens skyld siterer tingretten de mest relevante 
av ovennevnte avsnitt fra Høyesteretts dom også her:   
 

[Fra avsnitt 19:] Høyesterett har ikke tidligere tatt stilling til hva som kreves for å 
tilbakekalle førerett etter edruelighetsalternativet i § 34 femte ledd. [….] Det må da, 
etter min oppfatning, kreves at innehaveren misbruker rusmidler - alkohol, narkotika 
eller annet berusende eller bedøvende middel - i et omfang og med en regelmessighet 
som tilsier at han ikke er skikket til å føre motorvogn. Det kan ikke kreves at det er 
dokumentert alkoholisme eller rusavhengighet i medisinsk forstand. Denne tolkingen 
av edruelighetsvilkåret lar seg også best forene med grunnvilkåret om at tilbakekall 
av føreretten bare kan skje når hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn 
ellers krever det. 
 

Høyesterett viste i avsnitt 20 til følgende sitat i Engstrøm (red.), Vegtrafikkloven og 
trafikkreglene med kommentarer, 2012, side 511-512: 

 
Edruelighet er heller ikke et begrep med et klart avgrenset innhold. Utrykket 
edruelighet omfatter både alkohol og/eller andre rusmidler som narkotika. Det må 
være klart at det ikke kreves en medisinsk definert alkoholisme. Spørsmålet blir når 
et misbruk er såpass bastant at det medfører grunnlag for tilbakekall. Mye av svaret 
ligger i at den manglende edrueligheten må ha betydning for skikketheten som fører 
av motorvogn. 
 

Høyesterett viste i avsnitt 21, som støtte for sitt syn, til rapporten «Kjøring under 
påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven. Rapport 
fra arbeidsgruppe mars 2009», på side 21: 

 
Det aktuelle rettskildebilde gir grunnlag for å slutte at bruken av rusmidler må være 
av et visst omfang og skje med en viss regelmessighet og hyppighet. I tillegg må det 
kunne legges til grunn at denne bruken har betydning for skikketheten som 
motorvognfører. Det skal altså mer til enn bare den sporadiske bruk. 
 

I avsnitt 22 viser Høyesterett sin følgende oppsummering av edruelighetskravet i 
rapportens side 64 som Høyesterett sluttet seg til:  

 
Etter arbeidsgruppens oppfatning synes edruelighetskravet å balansere de kryssende 
hensyn på en hensiktsmessig måte: Man søker å ivareta hensynet til 
trafikksikkerheten, samtidig som at en kontrollert bruk av rusmiddel ikke i seg selv 
får konsekvenser for føreretten. 
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Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet er en inngripende 
reaksjon. Det er verken rimelig eller nødvendig at enhver bruk av rusmidler skal 
medføre tilbakekall av førerett. Ei heller bør eksempelvis en enkeltstående 
innbringelse for beruselse medføre tilbakekall av førerett. 
 

I avsnitt 23 nevner Høyesterett at også at det i rapporten side 64-65 og i Prop.9 L (2010-
2011) side 56 gis uttrykk for at edruelighetsbegrepet er noe uklart i ytterkantene, men at 
tungtveiende trafikksikkerhetshensyn tilsier en streng praktisering av § 34 femte ledd. 

 
I dommens avsnitt 26 og 27 viser Høyesterett til at det i Engstrøm (red.), Vegtrafikkloven 
og trafikkreglene med kommentarer, 2012, side 511, vises det til Politidirektoratets 
Håndhevingsinstruks 2007 side 27 i førerkortsaker [RPOD-2007-1], hvor det uttales at 
manglende edruelighet ofte vil komme til uttrykk ved innsettelse i drukkenskapsarrest eller 
bøteleggelse etter straffeloven § 350. I kommentarutgaven tilføyes så: 

 
I praksis byr det på store vanskeligheter å påvise manglende edruelighet på annet 
grunnlag enn ved bøteleggelser eller innbringelse for beruselse/rus. 

 
Høyesterett uttalte at de var enige i de synspunktene som her er gjort gjeldende. 

 
Borgarting lagmannsrett skrev i dommen av 27. juni 2016, etter å ha sitert fra ovennevnte 
avsnitt fra Høyesteretts dom, at de la til grunn Høyesteretts lovforståelse. Videre skrev 
også Borgarting lagmannsrett følgende:   
 

Etter lagmannsrettens vurdering er det ved edruelighetsvurderingen ikke noe 
prinsipielt skille mellom lovlige og ulovlige rusmidler, noe som også er lagt til grunn 
av Sivilombudsmannen i uttalelse SOM-2014-2522. Det avgjørende er om det 
foreligger et misbruk i et omfang, og med en regelmessighet, som tilsier at brukeren 
ikke er skikket til å føre motorvogn. Lagmannsretten bemerker likevel at det ikke kan 
ses bort fra at bruk av ulovlige rusmidler lettere kan få preg av å være misbruk. Og 
selv om det ikke er noe prinsipielt skille mellom lovlige og ulovlige rusmidler, vil 
rusmidlenes ulike virkning på brukerne også kunne medføre at 
skikkethetsvurderingen faller ulikt ut. 

 
Tingretten er enig og kan tiltre den lovforståelse av edruelighetskravet som er foretatt i 
Borgarting lagmannsretts dom av 27. juni 2016, som altså i stor grad er basert på 
Høyesteretts uttalelser i Rt. 1995 s. 493 og de rettskilder som Høyesterett der har vist til.  
 
Basert på ovennevnte lovforståelse kom Borgarting lagmannsretten i dommen av 27. juni 
2016 til at Dahl ikke er edruelig. Det inntas her følgende fra dommens side 6:  
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Dahl beskriver selv sitt forbruk som moderat. Likevel innebærer hans forklaring at 
han røyker cannabis omtrent hver tredje dag, og lagmannsretten legger til grunn at 
forbruket var omtrent på samme nivå på vedtakstidspunktet. Dahl har en lang 
historikk med bruk av cannabis, og har selv tidligere gitt uttrykk for at han ikke 
klarer seg uten. Han har forsøkt andre legemidler for å dempe sin angst og uro uten 
hell. Det er lagmannsrettens syn at det forbruksmønsteret som er beskrevet har et 
omfang og en regelmessighet som innebærer at det må anses som et misbruk og at 
Dahl ikke kan anses «edruelig» i lovens forstand. Det gjelder selv om Dahl har 
forklart at han ikke søker noen rus, men bare å dempe angst og uro. Det er neppe en 
uvanlig situasjon for personer som misbruker rusmidler. 

 
Politidirektoratet kom i vedtaket av 23. september 2016 til at Dahl ikke var edruelig, med 
følgende begrunnelse:  

 
Dahl har en lang historikk med bruk av cannabis, og han har selv gitt uttrykk for at 
han ikke klarer seg uten. For domstolen har Dahl erkjent at han på vedtakstidspunktet 
røkte cannabis omtrent ti ganger i måneden med doser omkring 0,25-0,5 gram. 
Tingretten la til grunn at Dahl bruker hasj flere ganger i uken, og lagmannsretten 
mente at Dahls egen forklaring innebar «at han røyker cannabis omtrent hver tredje 
dag». Det er ingen holdepunkter for at Dahl har et annet forbruksmønster i dag. 
Politidirektoratet legger derfor til grunn at Dahl har et betydelig forbruk av narkotika, 
og at han har et forbruksmønster som fremstår som regelmessig og hyppig. 
Misbrukets omfang og forbruksmønster tilsier at Dahl ikke er skikket til å føre 
motorvogn. På denne bakgrunn mener Politidirektoratet at Dahl ikke fyller kravet til 
edruelighet i vegtrafikkloven § 34 femte ledd, slik tingretten og lagmannsretten også 
la til grunn. 

 
Tingretten er enig i Borgarting lagmannsretts vurdering i dommen av 27. juni 2016 av at 
Dahl ikke var edruelig. Tingretten kan ikke se at det foreligger endringer i sakens faktum 
av betydning siden Borgarting lagmannsretts behandling av dette spørsmålet som gir 
grunnlag for å endre lagmannsrettens vurdering om at edruelighetskravet er oppfylt. 
Tingretten finner derfor ingen feil ved Politidirektoratets konklusjon i vedtaket av 23. 
september 2016 om at Dahl på vedtakstidspunktet ikke var edruelig i lovens forstand.   
 
Tingretten konkluderer derfor med at det første vilkåret, om manglende edruelighet, er 
oppfylt.   
 
5.5 Hensynet til trafikksikkerheten 
At Dahl ikke kan anses edruelig i lovens forstand er, som drøftet i punkt 5.2 ovenfor, ikke 
tilstrekkelig for å tilbakekalle førerretten.  
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Spørsmålet er så hvorvidt det andre vilkåret er oppfylt, altså om hensynet til 
trafikksikkerheten krever tilbakekall av Dahls førerett.  
 
Politidirektoratet fant i vedtaket av 23. september 2016 at også dette vilkåret var oppfylt. 
For ordens skyld gjengis Politidirektoratets vurdering om dette vilkåret, og understreker 
noen av de deler som retten vil komme tilbake til senere:  
 

Dahl har opplyst at han bruker bil daglig både privat og i arbeid, og han har erkjent at 
han kjører mye. Politidirektoratet fastholder at Dahls forbruksmønster og 
kjøremønster tilsier at det er en risiko for at han kjører bil i påvirket tilstand. Det 
vises spesielt til tingrettens dom i vår sak der det under henvisning til faglitteraturen 
er lagt til grunn at «regelmessig og hyppig bruk av hasj/cannabis påvirker 
trafikksikkerheten». Tingretten viste også til seniorforsker Jørg Mørlands 
redegjørelse for lagmannsretten i LH-2014-39253 om akkumuleringseffekten ved 
hyppig bruk som kan medføre «lengre perioder av påvirkning utover den mer 
kortvarige ruseffekt som sporadiske brukere vil oppleve». 
 
Politidirektoratet viser også til nylig avsagt dom 15. september 2016 fra Hålogaland 
lagmannsrett (ikke rettskraftig). I dommen fremgår det at de sakkyndige vitnene Jørg 
Mørland og seniorforsker Ole Røgeberg har ulikt syn på «i hvilken grad bruk av 
cannabis utfordrer trafikksikkerheten», men at de «ikke (er) uenige om at bruk av 
cannabis medfører THC-konsentrasjoner i blodet som mest sannsynlig påvirker 
trafikkferdigheter». Hålogaland lagmannsrett la vekt på at «hyppig bruk vil kunne gi 
en akkumuleringseffekt som medfører lengre perioder med påvirkning, at styrken i 
hasjen er varierende og at effekten av cannabis varierer svært mye fra person til 
person» 1 og «(s)ammenlignet med alkohol er effekten, og varigheten av denne langt 
mer uforutsigbar». 
 
Med det misbruksmønsteret og kjøremønsteret Dahl har erkjent, kan det ikke legges 
avgjørende vekt på at han ikke er domfelt for brudd på vegtrafikkloven. Det kan 
heller ikke legges avgjørende vekt på at han mener å ha kontroll på misbruket, og at 
han ikke har utvist risikoatferd i forbindelse med bruk av narkotika. Selv om bruken 
skjer i kontrollerte form er og på tidspunkter da han ikke kjører bil, må det legges til 
grunn at Dahl har et vedvarende og aktuelt misbruksmønster som innebærer risiko 
for at han kjører bil i påvirket tilstand. Slik risiko innebærer en alvorlig 
trafikksikkerhetsrisiko ikke bare for sjåføren selv, men også for øvrige trafikanter. 
Samlet mener Politidirektoratet at Dahls misbruksmønster og kjøremønster er av en 
slik karakter at han ikke er skikket til å føre motorvogn, og at tilbakekall av 
førerretten, er påkrevet av hensyn til trafikksikkerheten.  
 

Det første som må klarlegges i denne sammenheng er hva som er vurderingstemaet ved 
vurderingen av om hensynet til trafikksikkerheten krever tilbakekall.  
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Formuleringen "hensynet til trafikksikkerheten" var opprinnelig først brukt i den 
opprinnelige vegtrafikkloven § 33 nr 1, som tidligere hadde en felles bestemmelse om 
inndragelse av førerkort både for tilfellet hvor innehaveren var idømt straff og hvor han 
hadde manglende edruelighet (det siste er nå altså flyttet til vegtrafikkloven § 34 femte 
ledd). Til forarbeidene til den opprinnelige § 33 nr. 1 het det imidlertid ikke mye om denne 
formuleringen utover følgende (i Ot.prpr. nr 23 (1964-1965) side 80):  
 

Man har også omskrevet motorvognlovens uttrykksmåte om at «når han av almenne 
grunnar finn at det tilhøve som er strafflagt bør føra med seg» inndragning, og har 
isteden satt at vilkåret for inndragning er ilagt straff «dersom hensynet til 
trafikksikkerheten eller allmenne hensyn krever det». Det antas i og for seg 
unødvendig å presisere hensynet til trafikksikkerheten, idet dette formentlig må antas 
å gå inn under «allmenne hensyn» i vid forstand, men man antar at det kan være på 
sin plass å understreke at hensynet til trafikksikkerheten bør tillegges særlig vekt. 

 
I Engstrøm (red.), Vegtrafikkloven og trafikkreglene med kommentarer, 2012, side 470 
heter det om denne formuleringen (i tilknytning til slik formuleringen er brukt i forbindelse 
med bestemmelsen i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 om tap av føreretten ved ilagt straff) 
 

«Hensynet til trafikksikkerheten » er det grunnleggende hensyn bak tap av føreretten. 
Til grunn ligger ønsket om en mest mulig sikker avvikling av trafikken. 

 
Og videre heter det i kommentarutgaven på side 471:  
 

Vurderingen av om hensynet til trafikksikkerheten krever tap av føreretten, er knyttet 
til den straffbare handlingen. Hovedspørsmålet blir dermed om denne handling er av 
en slik art at den gir en begrunnet forventning om at førerkortinnehaveren i en tid 
framover ikke kan antas å ville eller kunne vise den nødvendige vilje til å holde seg 
etter trafikklovgivningen.  

 
Anvendt på spørsmålet om tilbakekall av føreretten ved manglende edruelighet, er rettens 
oppfatning at spørsmålet om hensynet til trafikksikkerheten krever tilbakekall avgjøres ut 
fra hvorvidt det, ut fra det foreliggende misbruk av rusmidler (manglende edruelighet), 
foreligger forhold som tilsier at innehaveren ikke har evne og vilje til å overholde 
trafikklovgivningens krav til å ikke kjøre i påvirket tilstand.  
 
Borgarting lagmannsrett skriver om trafikksikkerhetsvurderingen i sin dom av 27. juni 
2016:  
 

En viss støtte for trafikksikkerhetsvurderingen er det i rapporten «Kjøring under 
påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven. 
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Rapport fra arbeidsgruppe mars 2009» hvor det etter en gjennomgang av 
edruelighetskriteriet uttales på side 61: 
 

I tillegg må hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers kreve 
tilbakekall. Dette vilkåret vil normalt være oppfylt dersom det foreligger en 
begrunnet forventning om at førerkorthaveren i en tid fremover ikke kan antas 
å overholde vegtrafikklovgivningen.  

 
Høyesterett sa ikke noe konkret om forståelsen av hva som ligger i vilkåret om hensynet til 
trafikksikkerheten i dommen fra Rt 1995 side 493, utover å i avsnitt 29 og 30 si seg enig i 
lagmannsrettens vurdering i saken, hvor første avsnitt er som følger:  
 

«Bestemmelsen forutsetter også at hensynet til trafikksikkerheten gjør det nødvendig 
å ta sjåføren ut av trafikken. Kjøring i påvirket tilstand eller risiko for slik kjøring 
innebærer en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko ikke bare for sjåføren selv, men for 
øvrige trafikanter. Manglende edruelighet hos en sjåfør gir politiet en skjønnsmessig 
adgang til å frata ham føreretten. Det er ikke nødvendig å avvente situasjonen til 
vedkommende påtreffes mens han kjører i påvirket tilstand. [understreket her].» 

 
Etter rettens syn kan dette avsnittet over fra lagmannsrettens dom, som Høyesterett sier seg 
enig i, tolkes som at Høyesterett er enig i at trafikksikkerhetsrisikovurderingen tar 
utgangspunkt i kjøring i påvirket tilstand, eller risiko for slik kjøring.  
 
Av ovennevnte rettskilder og også bestemmelsens formål, så er retten av den oppfatning at 
det relevante vurderingstemaet ved vurderingen av om trafikksikkerhetsvilkåret er oppfylt 
er hvorvidt den manglende edruelighet medfører en risiko for kjøring i påvirket tilstand. 
Ettersom bestemmelsen i vegtrafikkloven § 34 femte ledd er en "føre var"-bestemmelse, og 
den skal praktiseres strengt (jfr. avsnitt 23 i Rt. 2015 s. 493), skal det etter rettens syn 
imidlertid ikke mye til for å kunne konstatere at det faktisk er en risiko for at innehaveren 
av føreretten vil kjøre i påvirket tilstand. Etter rettens syn kan det ikke kreves at det er en 
sannsynlighetsovervekt for at innehaveren vil kjøre i påvirket tilstand, selv om sitatet fra 
side 471 til kommentarutgaven til vegtrafikkloven og sitatet fra arbeidsgruppen fra 2009 
som vist til over muligens kan tolkes slik, jfr sitatet "en begrunnet forventning om at 
førekorthaveren i en tid fremover ikke kan antas å overholde trafikklovgivningen". Men 
det må i på den annen side kreves at det er konkrete og objektive holdepunkter for at det er 
en risiko. Det er altså ikke nok i seg selv at innehaveren ikke er edruelig.  
 
Etter rettens syn er det ikke, for å kunne tilbakekalle føreretten etter bestemmelsen i 
vegtrafikkloven § 34 femte ledd, et relevant vurderingstema om den manglende edruelighet 
eventuelt har medført en risiko for at førerens generelle helsetilstand er slik at han ikke 
antas å oppfylle de alminnelige krav til fysisk og psykisk helse for å kjøre bil. Tilbakekall 
av føreretten med grunnlag i slike forhold må eventuelt foretas med utgangspunkt i 
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prosedyren beskrevet i § 34 første ledd, som gjelder hvor politiet har skjellig grunn til å tro 
at innehavere ikke oppfyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for førerett.  
 
Etter rettens syn er det altså påkrevet at det foreligger en risiko for kjøring i påvirket 
tilstand for å kunne konkludere med at trafikksikkerhetshensyn tilsier tilbakekall av 
føreretten. Det neste spørsmålet er så hva slags momenter som kan være relevante for å 
konstatere en slik risiko for at innehaveren vil kjøre i påvirket tilstand.  
 
Selv om vilkåret om manglende edruelighet og hensynet til trafikksikkerheten er to 
selvstendige vilkår, så henger de som nevnt over sammen. Jo større misbruket er, altså jo 
mer "bastant" misbruket er, jo større risiko vil det kunne være for at man på et tidspunkt vil 
kunne komme til å kjøre i påvirket tilstand.  
 
At innehaveren tidligere er tatt for å kjøre i påvirket tilstand, vil åpenbart være et relevant 
moment i en vurdering av om det er risiko for at man (igjen) vil kjøre i påvirket tilstand, og 
enn mer om han er tatt for å kjøre i påvirket tilstand flere ganger og/eller ikke for langt 
tilbake i tid. Tilsvarende vil det også være relevant om innehaveren generelt har et 
ukontrollert bruk av rusmidler og om misbruket finner sted i tidsrom man ikke kjører bil 
eller kan tenkes å snart kjøre bil. Videre er det relevant om vedkommende, til tross for 
misbruket, skikker sitt arbeid og privatliv vel, da dette vil tilsi at man har et kontrollert 
misbruk.  
 
Det er også relevant i hvilken grad man har en adferd i påvirket tilstand som tilsier at han 
ikke har kontroll over hva han foretar seg i påvirket tilstand. Dersom innehaveren for 
eksempel er tidligere pågrepet av politiet for bøteleggelser eller innleggelse som følge av 
rus, herunder ordensforstyrrelser på grunn av rus, vil dette være en indikasjon på at 
innehaveren opptrer impulsivt og ukontrollert i påvirket tilstand med en tilhørende risiko 
for at innehaveren vil kunne tenkes å kjøre i påvirket tilstand.  
 
Også følgende fra Borgarting lagmannsretts dom av 27. juni 2016 tilsier at man ved 
vurderingen skal se hensyn til den konkrete risikoatferden for innehaveren av føreretten:  
 

Lagmannsrettens er enig med staten i at det ikke er avgjørende for 
edruelighetsvurderingen hvorvidt misbruket av rusmidler faktisk har medført at 
innehaveren av førerkortet har blitt tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand eller om det 
ellers er bevismessig grunnlag for at han faktisk kjører mens han er påvirket. Det vil 
imidlertid være relevant hvorvidt bruken skjer i kontrollerte former på tidspunkt da 
innehaveren av førerkortet ikke kjører bil. Ukontrollert bruk og risikoadferd i 
forbindelse med rus, vil være momenter som kan tilsi at det av hensyn til 
trafikksikkerheten er nødvendig å ta føreren ut av trafikken. 
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Det vil også være relevant i vurderingen hvor stort behov innehaveren har for bil og hvor 
mye han kjører. Jo mer en person som ikke er edruelig har behov for å kjøre bil, jo større 
vil risikoen være for at han på et eller annet tidspunkt vil kjøre i påvirket tilstand.  
 
I Høyesteretts dom fra Rt 1995 side 493, sa Høyesterett seg som nevnt over i avsnitt 29 og 
30 enig i lagmannsrettens vurdering, hvor andre avsnitt i det siterte fra lagmannsrettens 
dom var som følger:  
 

«A har selv forklart at han er meget bilinteressert, har egen bil og er glad i å kjøre bil 
og andre motorkjøretøy. Når politiet, som her, sto overfor en sjåfør som selv erkjente 
aktivt misbruk av både amfetamin og hasjisj og hadde flere relativt ferske dommer 
og bøter for dette, finner lagmannsretten ikke at det hefter noen feil ved det skjønn 
som ble utøvd ved vedtaket.» 

 
Etter rettens syn kan dette andre avsnittet over fra lagmannsrettens dom, som Høyesterett 
sier seg enig i, tolkes som at Høyesterett er enig i at et relevant moment er at bilføreren var 
interessert i og glad i å kjøre bil.  
 
I Hålogaland lagmannsretts dom av 15. september 2016 (LH-2016-70592) kan det synes 
som at det forhold at føreren kjørte bil mye, var tilstrekkelig grunnlag for å si at hensynet 
til trafikksikkerhet var oppfylt:  
 

Lagmannsretten viser derfor til det som er angitt under drøftelsen om manglende 
edruelighet. Videre bemerkes at A var en aktiv bruker av føreretten. Han har forklart 
at mulighet til å kjøre bil var viktig for ham, blant annet til arbeid, og han kjørte bil 
da han ble stoppet av politiet. Lagmannsretten finner det tilstrekkelig godtgjort at 
hensynet til trafikksikkerheten gjorde det påkrevet å tilbakekalle føreretten. 

 
Etter rettens syn er imidlertid ikke det forhold at en person (som ikke er edruelig) kjører bil 
mye i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å konstatere en risiko for at han faktisk vil kjøre i 
påvirket tilstand.  Det må fortsatt, basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, 
konstateres en risiko basert på også andre momenter.  
 
Et særlig tema som var fremme under tingrettens behandling av gyldigheten av vedtaket av 
29. september 2014 og i behandlingen av nærværende sak, og også i to dommer fra 
Hålogaland fra 2014 og 2016, er om det er en generelt økt risiko for at storbrukere av hasj 
kjører i påvirket tilstand grunnet en mulig akkumuleringseffekt som medfører at varigheten 
av påvirkning av THC blir lenger for storbrukere enn for andre.  
 
I Hålogaland lagmannsrett dom LH-2014-39253 datert 19. september 2014, er 
akkumuleringseffekten omtalt som følger:  
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Bruk ved såpass hyppig bruk som her vil for øvrig kunne gi en akkumuleringseffekt 
som medfører lengre perioder av påvirkning utover den mer kortvarige ruseffekt som 
sporadiske brukere vil oppleve. Et sentralt poeng i denne forbindelse er at man ikke 
kan bygge på at forbruket spres jevnt utover året, men at det i perioder kan være kort 
tid mellom rusinntak. Styrken i hasjen vil også være varierende. Lagmannsretten 
bygger her på redegjørelsen under ankeforhandlingen fra seniorforsker Jørg Mørland 
ved Folkehelseinstituttet. 

 
I dommen av 15. september 2016 fra Hålogaland er videre akkumuleringseffekten omtalt 
slik:  
 

De sakkyndige vitnene som forklarte seg for lagmannsretten, seniorforsker Ole 
Røgeberg og professor Jørg Mørland, har ulikt syn på i hvilken grad bruk av 
cannabis utfordrer trafikksikkerheten. De er imidlertid ikke uenige om at bruk av 
cannabis medfører THC-konsentrasjoner i blodet som mest sannsynlig påvirker 
trafikkferdigheter. Lagmannsretten legger vekt på at hyppig bruk vil kunne gi en 
akkumuleringseffekt som medfører lengre perioder med påvirkning, at styrken i 
hasjen er varierende og at effekten av bruk av cannabis varierer svært mye fra person 
til person. Sammenlignet med alkohol er effekten, og varigheten av denne, langt mer 
uforutsigbar. 

 
Både seniorforsker Ole Røgeberg og professor Jørg Mørland forklarte seg muntlig for 
tingretten. Retten oppfattet at de var enige i at de første timene etter hasjrøkning var 
kjøreevnen påvirket på en måte som gikk ut over trafikksikkerheten, men at en bruker 
normalt sett noen timer etter bruk har et THC nivå som er under lovens krav på 0,004. 
Røgeberg mente, basert på hans gjennomgang av mange undersøkelser, at generelt sett så 
taler ikke trafikksikkerhetshensyn for at hasjbrukere skal fratas føreretten, da han mente at 
hasjbruk ikke hadde negativ innvirkning på kjøreegenskaper.  
 
Så vidt retten forstod så vil for de aller fleste, også for personer som bruker hasj hyppig, 
THC verdien være under lovens krav lenge før de 15 timene som Dahl sier at han venter 
før han kjører bil etter å ha røket hasj. Dette synes Røgeberg og Mørland å være enige om. 
Slik retten oppfattet Mørland synes han imidlertid å mene at for enkelte brukere vil ikke 
THC nivået reduseres til lovens krav så raskt som for normaltilfellet, og at dette kan dels 
bero på individuelle forskjeller i forbrenning av THC/halveringstid, og dels kan det også 
være snakk om en akkumuleringseffekt av THC som enkelte storbrukere av hasj kan få.  
 
I retten ble den mulige akkumuleringseffekten redegjort for ved en muntlig forklaring av 
Mørland, med henvisning til flere undersøkelser. Mørlands syn på den mulige 
akkumuleringseffekten ble altså trukket i tvil av Røgeberg. Basert på bevisføringen under 
hovedforhandlingen finner retten det vanskelig å konkludere med at det er sannsynliggjort 
at det generelt er en akkumuleringseffekt for personer som bruker hasj jevnlig og hvorvidt 



 - 19 - 16-158958TVI-OTIR/07 

og hvor lenge en slik eventuell akkumuleringseffekt i så fall påvirker kjøreevnen og / eller 
tidsperioden man er påvirket av THC.  
 
Retten viser også til Borgarting lagmannsretts dom av 24. november 2016LB-2016-45232, 
som vist til over, hvor flertallet ikke kunne se bort fra at en langvarig bruk av cannabis kan 
medføre en toleranse for THC:  
 

Flertallet viser også til at tiltalte har forklart at han har brukt cannabis jevnlig siden 
han var 18-20 år gammel. Flertallet ser derfor ikke bort fra at tiltalte har utviklet en 
toleranse for THC. Den omstendighet at den toleransen som er utviklet skyldes 
illegal bruk av cannabis, er etter flertallets syn uten betydning i forhold til spørsmålet 
om han var påvirket i vegtrafikkloven § 22 første ledds forstand. 

 
Oppsummeringvis så mener retten at for at vilkåret om hensynet til trafikksikkerheten skal 
være oppfylt så må det konstateres en risiko for at innehaveren på et eller annet tidspunkt 
vil kjøre i påvirket tilstand. Det skal ikke mye til for å konstatere en slik risiko, men 
vurderingen må baseres på konkrete holdepunkter og vurderes individuelt for den enkelte.  
 
Anvendt på vår sak er så spørsmålet er om det kan konstateres en risiko for at Dahl vil 
kjøre i påvirket tilstand.  
 
Retten legger til grunn at Dahl bruker Hasj slik det er lagt til grunn av lagmannsretten i 
dommen av 27. juni 2016, altså 2-3 ganger i uka, og at Dahl bruker cannabis foreskrevet av 
sin lege i Nederland. Videre legger retten til grunn at Dahl venter 15 timer på å kjøre bil 
etter å ha brukt hasj, slik han selv har forklart.  
 
Det rusmiddelet som Dahl bruker er hasj/cannabis, hvor det er THC som gir rusen. 
Innledningsvis påpeker retten at en risiko for kjøring i "påvirket" tilstand av THC i 
utgangspunktet må knytte seg til en risiko for kjøring med THC verdier i blodet utover 
lovens krav til hva som anses som påvirkning etter vegtrafikkloven. For så vidt gjelder 
kjøring med THC, så anses man som påvirket dersom man kjører med minst 0,004 µM 
THC i blodet, jf. vedlegg I i Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende 
eller bedøvende middel enn alkohol m.m. av 1. februar 2012, som tilsvarer en 
alkoholpromille på 0,2. Retten bemerker imidlertid at forutsatt at Dahl kun bruker hasj i 
henhold til resept fra lege i Nederland, så følger det av vegtrafikklovens § 22 tredje ledd 
siste setning og Borgarting lagmannsretts dom LB-2016-45232 at kjøring med THC i 
blodet inntatt etter resept (også resepter fra utenlandske leger) kun er straffbar dersom 
føreren faktisk var påvirket under kjøringen jf vegtrafikkloven § 22 første ledd. Retten 
finner ikke behov for å problematisere dette ytterlig da retten uansett ikke finner at det er 
en risiko for kjøring med over 0,004 µM THC i blodet.  
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I vedtaket av 23. september 2016 så synes Politidirektoratet å konkludere med at vilkåret 
om hensynet til at trafikksikkerheten krever tilbakekalt er oppfylt ettersom 
Politidirektoratet mener at det er en risiko for at Dahl vil kjøre i påvirket stilling, jf. 
følgende fra vedtaket: "Politidirektoratet fastholder at Dahls forbruksmønster og 
kjøremønster tilsier at det er en risiko for at han kjører bil i påvirket tilstand", og "Selv om 
bruken skjer i kontrollerte former og på tidspunkter da han ikke kjører bil, må det legges til 
grunn at Dahl har et vedvarende og aktuelt misbruksmønster som innebærer risiko for at 
han kjører bil i påvirket tilstand".  
 
Politidirektoratet konkluderer så med at det er en slik risiko, hovedsakelig med grunnlag i 
at Dahl kjører mye bil og at det som følge av den ovennevnte akkumuleringseffekten er 
risiko for at han vil kjøre i påvirket tilstand.  
 
Etter rettens syn har Politidirektoratet i sitt vedtak av 23. september 2016 lagt et riktig 
vurderingstema til grunn ved vurderingen av om vilkåret om trafikksikkerhetshensynet er 
oppfylt ved at Politidirektoratet har vurdert om det er en risiko for at Dahl kjører bil i 
påvirket tilstand. Retten er imidlertid ikke enig i Politidirektoratets vurdering om at faktisk 
foreligger en slik risiko.  
 
Dahl bruker etter egen forklaring hasj 2-3 ganger i uka. Videre kjører han mye bil i sitt 
yrke og privat. Retten er enig i at disse forholdene kan tilsi at det er en risiko for at Dahl, 
på et eller annet tidspunkt, vil kunne kjøre i påvirket tilstand. Imidlertid medfører de øvrige 
forhold i saken til at retten er kommet til at det her ikke foreligger en tilstrekkelig risiko for 
kjøring i påvirket tilstand.  
 
Retten viser for det første til at Dahl aldri er blitt tatt for å kjøre bil i påvirket tilstand. Dahl 
har heller aldri vært involvert i ulykker av betydning. Dahl har videre heller ikke blitt 
pågrepet for bråk i påvirket tilstand, for eksempel innsettelse i drukkenskapsarrest mv. 
Disse forhold tilsier at Dahl har et kontrollert bruk av hasj. Det er heller ikke noe som 
tilsier at Dahl bruker hasj på tidspunkter han kjører bil.  
 
Tatt i betraktning at Dahl har brukt hasj i 40 år og at han i disse årene har kjørt bil i 35 år 
svært mye, så tilsier det forhold at det ikke er noen rapporterte forhold på verken kjøring i 
påvirket tilstand eller skjødesløs kjøring for øvrig, eller for øvrig rapportert forhold som 
tilsier at Dahl har en risikofylt adferd i forbindelse med rus, at det ikke er risiko for at Dahl 
vil kjøre i påvirket tilstand. Retten legger også til grunn at Dahl skikker sitt arbeid vel, noe 
som også støtter oppom at han har et kontrollert misbruk.  
 
Som nevnt under 5.5.2 over så er en eventuell svekkelse av de generelle helsekrav til å få 
førerett som følge av rusmisbruk, i utgangspunktet ikke relevant for å trekke tilbake 
føreretten med grunnlag i vegtrafikkloven § 34 femte ledd, da en tilbakekall i et slikt 
tilfelle må følge prosessen i vegtrafikkloven § 34 første ledd. Retten viser imidlertid, for 
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ordens skyld, til at det uansett ikke er sannsynliggjort at Dahl har noen slike svekkede 
helsekrav. Dahl har i retten fremlagt kjørekortvurdering datert 9. februar 2016 fra professor 
Knut Dalen som konkluderte med at Dahl har de kognitive egenskapene som skal til for å 
kjøre bil. Selv om det selvfølgelig kan stilles spørsmål til vekten og relevansen av denne 
vurderingen så viser den i alle fall at det neppe kan hevdes at Dahls kjøreegenskaper er 
generelt blitt svekket som følge av hans hasjbruk.  
 
Slik retten leser Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016, så baserer 
Politidirektoratet sin vurdering om at det er risiko for at Dahl kjører bil i påvirket tilstand i 
hovedsak på en mulig akkumuleringseffekt. Politidirektoratet skriver i sitt vedtak til at 
hyppig bruk av hasj vil kunne gi en akkumuleringseffekt som medfører lengre perioder 
med påvirkning enn kun den kortvarige ruseffekten som bruk av hasj gir.  Politidirektoratet 
viser i vedtaket til i Oslo tingretts dom av 17. mai 2015 og dommene fra Hålogaland 
lagmannsrett fra 2014 og fra 2016, og herunder uttalelser fra Jørg Mørland avgitt i 
forbindelse med hovedforhandlingene i disse sakene slik disse er referert i dommene.  
Politidirektoratet konkluderer så med at det dermed er risiko for at Dahl kjører i påvirket 
tilstand, selv om bruken skjer i kontrollerte former:  
 

Selv om bruken skjer i kontrollerte former og på tidspunkter da han ikke kjører bil, 
må det legges til grunn at Dahl har et vedvarende og aktuelt misbruksmønster som 
innebærer risiko for at han kjører bil i påvirket tilstand. 

 
Som retten har vurdert under 5.5.2 over, finner retten at det ikke er sannsynliggjort at det 
generelt foreligger en akkumuleringseffekt av THC for storbrukere av hasj. Enn mer er det 
ikke sannsynliggjort for retten hvorvidt en slik eventuell akkumuleringseffekt gjelder 
konkret for Dahl, herunder om og hvorvidt den gjelder ved kjøring 15 timer etter bruk. På 
den annen side er det heller ikke noe som tilsier at Dahl eventuelt skal ha en økt toleranse 
for THC. I mangel av andre holdepunkter må retten legge til grunn som mest sannsynlig at 
Dahls forbrenning av THC er "normal", altså at THC-nivået i blodet er under lovens krav i 
alle fall på det tidspunktet etter hasjbruken han kjører, altså etter 15 timer. Retten har ikke 
holdepunkter for å trekke i tvil Dahls forklaring om at han venter i 15 timer etter å ha brukt 
hasj før han kjører bil. 
 
Basert på bevisene i saken kan ikke retten se at det er sannsynliggjort en risiko for at Dahl 
vil kjøre i påvirket tilstand. Av den grunn er retten kommet til at vilkåret om at hensynet til 
trafikksikkerheten må kreve at føreretten tilbakekalles, er ikke oppfylt.  
 
Ettersom ett av de to kumulative vilkår for tilbakekall av føreretten i vegtrafikkloven § 34 
femte ledd ikke er oppfylt, så er Politidirektoratets vedtak av 23. september 2016 ugyldig.   
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5.6 Begjæringen om den midlertidige forføyningen 
Dahl har også begjært midlertidig forføyning for at han skal gis rett til å føre motorvogn 
frem til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsaken.  
 
Retten bemerker at krav om midlertidig forføyning kan i utgangspunktet også rettes mot 
det offentlige i forbindelse med offentlig myndighetsutøvelse. Etter omstendighetene 
gjelder dette selv om domstolene ikke kan gi pålegg om naturaloppfyllelse, men bare 
eventuelt fastsette at vedtaket er ugyldig. Dette gjelder særlig der vedtak griper inn i en 
bestående tilstand, jf. Rt-1979-1354 og Rt-1996-342. Retten finner på denne bakgrunn at 
hovedkravet er av slik art at det etter omstendighetene kan gi grunnlag for midlertidig 
forføyning, som da i denne saken vil være at vedtaket om tilbakekall av føreretten 
suspenderes inntil hovedsaken er rettskraftig avgjort.  
 
Det følger av tvisteloven § 34-2 at midlertidig forføyning kan bare besluttes dersom så vel 
kravet som sikringsgrunnen er sannsynliggjort.  
 
Retten er som det fremkommer over kommet til at hovedkravet (ugyldig vedtak) er 
sannsynliggjort.  
 
Sikringsgrunnen som saksøkeren har påberopt er tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b, 
hvor de relevante deler lyder:  
 

Midlertidig forføyning kan besluttes: […] b) når det finnes nødvendig for å få en 
midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller 
ulempe [….] 

 
Bestemmelsen åpner for en sammensatt vurdering av hvor viktig det omtvistede 
rettsforhold er for saksøkeren, hvor stort behov saksøkeren har for midlertidig forføyning, 
hvor inngripende en midlertidig forføyning vil være, saksøktes adferd m.v, jf. Rt. 2002 side 
108.  
 
Førerretten til Dahl har vært tilbakekalt i over 2 år. Selv om dette har medført uleilighet for 
Dahl i forhold til gårdsdriften, og vil fortsette å medføre uleilighet inntil rettskraftig dom 
foreligger, så har Dahl ved hjelp av andre på gården klart å opprettholde gårdsdriften i hele 
denne perioden. Han har etter at føreretten ble tilbakekalt i september 2014 fått hjelp av 
andre til kjøringen; både av sin samboer, andre som arbeider på gården og sin svigermor 
som bor like ved. Så vidt retten har forklart vil Dahl fortsatt kunne få utført nødvendig 
kjøring ved hjelp av andre også fremover. Det er altså ikke noe som tilsier at Dahl ikke vil 
kunne fortsette å opprettholde gårdsdriften, herunder kjøring, på en måte som han har gjort 
siden føreretten ble tilbakekalt for over 2 år siden.  
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Retten har funnet spørsmålet tvilsomt men er kommet til at de ulemper Dahl fortsatt vil ha 
inntil en rettskraftig dom foreligger, ikke medfører en "vesentlig skade eller ulempe" for 
Dahl.  
 
Sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 bokstav b er derfor ikke sannsynliggjort, slik at 
begjæringen om midlertidig forføyning av den grunn ikke tas til følge.  
 
5.7 Sakskostnader 
Ettersom det her både er fremmet krav om dom for ugyldighet og kjennelse for midlertidig 
forføyning, fastsettes sakskostnadene særskilt for hver av avgjørelsene.  
 
Dahl har vunnet hovedsaken fullt ut, og skal etter hovedregelen tvisteloven § 20-2 første 
ledd ha erstattet sine nødvendige sakskostnader (jfr. § 20-5) av staten. Retten har vurdert 
men har ikke funnet at noen av unntakene i § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse. 
Sakskostnadene omfatter også kostnadene med de krav som retten avsa kjennelse og 
beslutning om i avgjørelse av 9. januar 2017, jf. tvisteloven § 20-8 annet ledd første 
setning.  
 
Advokat Seland har fremlagt sakskostnadsoppgave på 125.000, inkludert mva. I tillegg 
kommer rettsgebyr.  
 
Ingen av partene har fremlagt sakskostnadsoppgave som synliggjør hvilke kostnader som 
kan henføres til hovedsaken og hvilke som kan henføres til begjæringen om den 
midlertidige avgjørelsen. Slik saken er lagt opp både i saksforberedelsen og under 
hovedforhandlingen er det kun i svært liten grad fokusert på begjæringen om den 
midlertidige avgjørelsen. 
 
Retten legger til grunn at kr 120.000 av Dahls totale sakskostnadene (inkludert rettsgebyr) 
kan henføres til hovedsaken. Staten har ikke hatt innsigelser til Dahls 
sakskostnadsoppgave. Retten finner å legge til grunn Dahls sakskostnadsoppgave som 
nødvendig. Dahl tilkjennes således kr 120.000 i sakskostnader for hovedsaken. 
 
Dahl har ikke vunnet frem i begjæringen om midlertidig forføyning. Etter hovedregelen i 
tvisteloven § 20-1 skal staten tilkjennes sakskostnadene for begjæringen om den 
midlertidige forføyningen. Retten var som nevnt over i tvil om hvorvidt det forelå 
sikringsgrunn. Videre er saken av stor velferdsmessig betydning for Dahl og forskjellen i 
styrkeforholdet mellom partene er åpenbar. Etter rettens syn gjør derfor tungtveiende 
grunner det rimelig at unntaket i tvisteloven § 20-2 tredje ledd, jf. bokstav a og c, kommer 
til anvendelse, slik at sakskostnader ikke tilkjennes noen av partene for begjæringen om 
midlertidig forføyning.  
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SLUTNING I DOMMEN 
 

1. Politidirektoratets vedtak datert 23.09.16 om tilbakekall av føreretten til Bjørn Dahl 
er ugyldig. 
 

2. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet dømmes til å innen 2 – to – uker etter 
dommens forkynnelse å betale kr 120.000 – etthundreogtyvetusen – til Bjørn Dahl i 
sakskostnader. 

 
 
 

SLUTNING I KJENNELSEN 

 
1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.  

 
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.  

 
    

Retten hevet 
 

 
 
 

  Jørgen Monn   

 
 
 
 
 
Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 
 
 
 



 

 

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 
Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 
den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 
noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 
 
Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 
annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er 
følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen 
påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med       
3. januar, jf. domstolloven § 140.  
 
Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan 
gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 
 
Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på 
grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen 
som ligger til grunn for avgjørelsen.  
 
Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 
formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 
ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det 
blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å 
være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 
 
I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 
lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 
enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 
 
Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 
Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 
kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.  
 
I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og 
hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.  
Ankeerklæringen skal angi: 

- ankedomstolen 
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 
- hvilken avgjørelse som ankes 
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten 

krever 
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 
- de bevisene som vil bli ført 
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det 
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 



 

 

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 
Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet 
og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 
 
Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 
Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 
rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og 
forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på 
det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.  
 
En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 
lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på 
at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 
 
Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.  
 
Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 
saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag 
av feil i saksbehandlingen.  
 
Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 
avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 
skriftlig behandling i lagmannsretten.  
 
Anke til Høyesterett 
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.  
 
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 
samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 
foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av 
Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 
 
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger 
dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende 
bevisspørsmål.  
 
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i 
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 
 
Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 
behandling i Høyesteretts ankeutvalg.  


